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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İda-
resi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) (ç) bendindeki hüküm saklı kalmak üzere;
1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinden birinde zorunlu çalışma sürelerini ta-

mamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların
istekleri yerine getirilebilir. Ancak bu bölgelerde toplam çalışma süresi, her bir bölge için be-
lirlenen çalışma süresinin iki katını geçemez.

2) 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde,
bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine ge-
tirilebilir. Ancak bu bölgelerde, aynı hizmet alanında çalışma süresi 8 yılı geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/11/2011 28104

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/7/2021 31540

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Ocak 2022
CUMA

Sayı : 31726



Türkiye Uzay Ajansından:

UZAY TEKNOLOJİLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzay teknolojileri uzman ve uzman yardım-

cılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını,

uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluk-

larını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uzay teknolojileri uzman yardımcılığına atanmak is-

teyen adaylar ile uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 13/12/2018 tarihli ve 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Ajans: Türkiye Uzay Ajansını,

b) Başkan: Türkiye Uzay Ajansı Başkanını, 

c) Başkanlık: Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığını,

ç) Birim: Uzay teknolojileri uzmanı ve uzman yardımcılarının görev yaptıkları hizmet

birimlerini,

d) Birim amiri: Hizmet birimlerinin en üst amirlerini,

e) Giriş sınavı: Uzay teknolojileri uzman yardımcılığı giriş sınavını, 

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 

ğ) Sınav Kurulu: Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulunu,

h) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu: Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Tez ve Yeterlik Sınav

Kurulunu, 

ı) Uzman: Uzay teknolojileri uzmanını, 

i) Uzman Yardımcısı: Uzay teknolojileri uzman yardımcısını,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 

k) Yeterlik Sınavı: Uzay teknolojileri uzmanlığı yeterlik sınavını, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, Başkanlıkça

uygun görülecek tarihlerde yapılır veya yaptırılır. 
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(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü yapılır.

(3) Yazılı sınava çağrılacak adayların sayısı, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayı-

sının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan

sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Yazılı

sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı

duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

(4) Giriş sınavının yalnızca sözlü olarak yapılması halinde sınav duyurusunda belirtilen

kadro sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak

üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağ-

rılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Giriş sınavının duyurusu Başkanlık tarafından hazırlanır.

(2) Atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, başvuru tarihi, yeri ve

şekli, başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, KPSS puanı türü ve asgari puanı, yabancı dil asgari

puanı, sınava katılabilmede aranacak genel ve özel şartlar, sınava çağrılacak aday sayısı, sınavın

kim tarafından yapılacağı, sınavın yeri, zamanı, şekli, sınav konuları ve değerlendirme yön-

temleri ile varsa diğer hususlar Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve yapılacak duyuruda yer

alır.

(3) Duyuru, başvuru tarihinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Cum-

hurbaşkanınca belirlenen kurum internet sitesi ve Ajansın internet sayfasında ilan edilmek su-

retiyle duyurulur.

Giriş sınavına başvuru şartları 

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için; 

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak, 

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, 

2) Mühendislik fakülteleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri lisans bölümleri ile

astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya,

biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden,

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya

yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldur-

mamış olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş sınavı duyu-

rusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak, 

d) Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az (C) seviyesinde olmak üzere

giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM

tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

gerekir.

(2) Başkanlık, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşullarına uygun ola-

rak öğrenim alanlarına ilişkin kontenjan belirleyebilir.
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Başvuru 

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru, sınav duyurusunda belirtilmesi kaydıyla, şah-

sen veya elektronik ortamda yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

(2) Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bu-

lunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları

yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004

tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet

başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi

ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Giriş sınavına çağrı 

MADDE 9 – (1) Süresi içinde yapılan başvurular ve başvuru belgeleri, Başkanlık ta-

rafından incelenerek gerekli şartları taşıyanlar belirlenir ve adayların listesi düzenlenerek Baş-

kanlık resmi internet sitesinde duyurulur. 

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının

başkanlığında; bir başkan yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

ile diğer daire başkanları veya uzmanlar arasından belirlenecek dört üye olmak üzere toplam

beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde öğrenim alanlarına ilişkin olarak birden faz-

la sınav kurulu oluşturulabilir.

(3) Kurul üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar

(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev ala-

mazlar.

(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. 

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tara-

fından yürütülür.

(6) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Giriş sınavı duyurusunu hazırlamak.

b) Yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Yazılı ve sözlü sınavı yapmak ve değerlendirmek.

ç) Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları ilan etmek.

d) Giriş sınavını asıl ve yedek olarak kazanan adayları belirlemek ve ilan etmek.

e) Giriş sınavı sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak.

f) Giriş sınavına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, Başkanlık tarafından klasik

veya test usulünde yapılabileceği gibi Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM’ye veya üniversitelere

de yaptırılabilir.

(2)  Yazılı sınav, adayların 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bö-

lümlerden mezuniyet durumları dikkate alınarak;  

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatına göre belirlenen alan bilgisi konuları,
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b) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konuları,

içerecek şekilde hazırlanır.

(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye

tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

(4) Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları ve puanları ile

sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu tarafından imzalanır.

(5) Soru kitapçıkları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp mu-

hafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması/hazırlatılması halinde, muhafazası ve sonuç-

larının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Yazılı sınav, Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav Ku-

rulu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(8) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alın-

ması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı

duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla

eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava girmeye hak kazanır.

(9) Yazılı sınav sonuçları, Başkanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyu-

rulur. Duyuruda, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri, tarihi ve saati de be-

lirtilir. Duyuru dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(10) Yazılı sınav sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, sınavı yapan Sınav

Kuruluna yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılır. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, sözlü sınava

çağrılacaklar 11 inci maddenin sekiz ve dokuzuncu fıkralarına göre belirlenir ve duyurulur.

(2) Giriş sınavının sözlü olarak yapılması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan baş-

lamak üzere yapılan sıralamaya göre sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katı ka-

dar aday ile son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınavda adayın; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

değerlendirilir.

(4) Adaylar, Sınav Kurulu başkanı ve üyeleri tarafından, üçüncü fıkranın (a) bendi için

elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlen-

dirilir. Sözlü sınavda, Sınav Kurulu başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir

ve tutanağa geçirilir. Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri

puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanıdır. Sözlü sınavdan geçmek için, Sınav

Kurulu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
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(5) Sözlü sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir.

İtiraz, Sınav Kuruluna yapılır ve beş gün içinde sonuçlandırılır. İtiraz sonucu verilen karar ke-

sindir.

Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ve açıklanması

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde altmış ve sözlü sınavın

ağırlığı yüzde kırk olmak üzere, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav pua-

nını esas alarak giriş sınavı başarı puanını tespit eder. 

(2) Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca puanı en yüksek adaydan başlanmak sure-

tiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Ayrıca herhangi

bir kayıt tutulmaz. 

(3) Hesaplama ve başarı derecesine göre sıralama sonrası, giriş sınavı puanı yetmiş ve

üzerinde olması şartıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen ata-

ma yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını asıl olarak kazanmış sayılır. Atama yapıla-

cak kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir. 

(4) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sayfasından yayımlanmak suretiyle ilgi-

lilere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın başvuru

tarihine kadar geçerlidir.

Uzman yardımcısı olarak atanma 

MADDE 14 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlar hakkında yapılacak inceleme sonu-

cunda atanmasına engel bir durumu bulunmadığı tespit edilenler uzman yardımcılığı kadrosuna

atanır. Atama işlemlerinin tamamlanması için Başkanlık tarafından bildirilen süre içinde Sınav

Kurulunca belirlenen belgelerle birlikte Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen baş-

vurulması gereklidir. 

(2) Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin giriş sınavları ge-

çersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Asıl olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi,

memuriyetten çekilmesi ve benzeri nedenlerle bu kadroların boşalması halinde, yeniden yapı-

lacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu kadrolara, yedek listede yer alanların nihai başarı

sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bu-

lunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzmanlığa Atanma

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri 

MADDE 15 – (1) Uzman yardımcıları için Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığınca

yetiştirilme planı hazırlanır ve uygulanır.

(2) Yetiştirilme planı; 

a) 657 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönet-

melik hükümlerine uygun olarak ilk altı ay içinde temel ve hazırlayıcı eğitim verilmesini, 

b) Uzman yardımcısına, yetiştirilmesinin ilk altı ayı içinde, atamasının yapıldığı hizmet

birimi dışında, diğer hizmet birimlerinde toplam bir aydan az olmamak üzere staj yaptırılmasını, 
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c) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-

mesini, 

ç) Yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesini, 

d) Stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını, 

e) Başkanlığın görev alanıyla ilgili uzmanlaşma için gerekli tanım, kavram, yöntem ve

uygulamalara ilişkin temel bilgiler, kurumsal kültür, mesleki etik ve temsil kabiliyetinin ka-

zandırılmasını,

sağlamaya yönelik hazırlanır.

(3) Uzman yardımcıları, yetiştirilme dönemi boyunca amirlerinin veya onların görev-

lendireceği uzmanların refakatinde çalışır ve vereceği işleri yapar.

(4) Ayrıca uzman yardımcılarının yetiştirilmesi kapsamında; 

a) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesine, 

b) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili yurt içi ya da yurt dışı konferans, seminer, staj,

eğitim, inceleme ve araştırmalara katılım yoluyla tecrübe kazandırılmasına,

yönelik imkan sağlanır.

Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu, 10 uncu maddede belirtilen Sınav Ku-

rulu oluşturulması usulüyle oluşturulur.

(2) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar

alır.

(3) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Daire

Başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma yöntemlerini, tez konusunu ve tez danışmanını belirlemek. 

b) Tezlerin değerlendirilmesi yöntemini belirlemek.

c) Tezleri değerlendirmek.

ç) Yeterlik sınavı duyurusunu hazırlamak.

d) Yeterlik sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

e) Yeterlik sınavı yapmak ve değerlendirmek.

f) Yeterlik sınavını kazanan adayları belirlemek ve ilan etmek.

g) Yeterlik sınavı sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak.

ğ) Yeterlik sınavına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Tez konusu ve danışmanının belirlenmesi 

MADDE 17 – (1) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, birimlerin de görüşlerini alarak

Başkanlığın strateji ve hedeflerine uygun tez konuları listesi oluşturur ve Başkanın onayına

sunar. Tez konuları listesi aynı usulle güncellenir.

(2) Uzman yardımcıları; adaylıkta geçen süre dâhil aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri hariç, göreve başlamasından itibaren iki yıllık fiili hizmet süresini

izleyen bir ay içinde, tez konuları listesinden iki konu belirleyerek tez önerilerini hazırlar ve

görev yaptığı birim amirine sunar. Birim amiri, tez önerilerini değerlendirdikten sonra tercih

sırasına göre listeleyerek Tez ve Yeterlik Sınav Kuruluna sunar. Tez konuları, Tez ve Yeterlik

Sınav Kurulu tarafından incelenerek yedi iş günü içinde Başkandan alınacak onayla kesinleşir. 
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(3) Süresi içinde geçerli bir mazereti olmak şartıyla tez konusunu bildiremeyen uzman

yardımcılarına Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından otuz gün ek süre verilerek uzman yar-

dımcılarından ikinci fıkrada belirtilen işlemleri yapması yazılı olarak istenir. Bu süre sonunda

da tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcılarının tez konusu, ilgili birim amirinin teklifiyle

Başkan tarafından re’sen belirlenir.

(4) Tez konusu uygun bulunan uzman yardımcısının, tez konusunun kesinleşme tari-

hinden itibaren en geç üç ay içinde tez konusunu değiştirmeyi yazılı olarak talep etmesi duru-

munda, tez konusu Başkan tarafından bir defaya mahsus değiştirilebilir. Tez konusunun değiş-

tirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(5) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu, uzmanlık tez konusunun kesinleşmesinden itibaren

en geç bir ay içerisinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezinin bilimsel tez yazım usul

ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Kurumun görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu

temin etmek maksadıyla daire başkanı, uzmanlar veya gerekiyorsa yükseköğretim kurumlarında

görevli öğretim üyeleri arasından bir danışman belirler ve Başkanın onayına sunar. Başkan,

gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir.

(6) Tez danışmanı, uzman yardımcısının yazılı talebi üzerine Başkan tarafından bir de-

faya mahsus değiştirilebilir.

(7) Uzman yardımcısına tez konusunun belirlenmesinden itibaren on iki ay tez hazır-

lama süresi verilir.

Tezin hazırlanması

MADDE 18 – (1) Uzmanlık tezlerinin tez danışmanı rehberliğinde, bilimsel araştırma

esaslarına uygun olması gerekir.

(2) Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek li-

sans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip

savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır, uzmanlığa atan-

mış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir ve hakkında idari işlem yapılır.

(3) Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile öne-

rilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(4) Tez danışmanı, aynı dönemde en fazla iki uzman yardımcısına danışmanlık yapa-

bilir.

Tezin teslimi

MADDE 19 – (1) Tez konusunun ilgililere duyurulmasından itibaren on iki ay içinde

tezin uzman yardımcısı tarafından Tez ve Yeterlilik Sınav Kuruluna teslimi zorunludur. Tez

danışmanları, tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcılarının çalışmasını değerlendiren

raporu tezin son halinin kendisine tesliminden itibaren bir ay içinde anılan Tez ve Yeterlilik

Sınav Kuruluna iletir.

(2) Süresi içinde geçerli bir mazereti olmak şartıyla tezlerini sunamayanlara, bir defaya

mahsus olmak üzere Başkan onayı ile altı ayı aşmamak kaydıyla ek süre verilir. Bu süre içinde

de tezlerini sunmayanlar hakkında 23 üncü madde hükümleri uygulanır.
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Tez değerlendirmesi ve savunulması

MADDE 20 – (1) Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu, 18 inci maddedeki esaslara ve kendi
belirleyeceği değerlendirme kriterlerine göre, teslim aldığı tezleri iki ay içinde inceler ve uzman
yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır.

(2) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez
konusu ile ilgili sorularını danışmanı eşliğinde cevaplandırır.

(3) Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına
girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti
olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(4) Tezi eksik bulunan uzman yardımcısına, tezde tespit edilen eksiklikler yazılı olarak
bildirilir ve tamamlaması için üç aya kadar ek ve nihai süre tanınır. Eksiklikleri tamamlanan
tez aynı usulle tekrar değerlendirilir.

(5) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, bir defaya mahsus yeni bir tez hazırla-
ması için yeni tez konusunun belirlendiği tarihten itibaren altı aya kadar ek ve nihai süre tanınır.
Yeniden yazılan tez aynı usulle tekrar değerlendirilir.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanma 

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için; aylıksız izin
ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre
dahil en az üç yıl fiilen çalışmış olması ve hazırlayacağı tezin kabul edilmesi şarttır. 

(2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte
yazılı olarak yapılır. 

(3) Yeterlik sınavı, Başkanlık tarafından yapılır ve sınav soruları Tez ve Yeterlik Sınav
Kurulunca hazırlanır. 

(4) Yeterlik sınavı, Başkanlığın görev alanı, çalışmaları ve mesleki konular ile ilgili uy-
gulamalardan oluşur. Konuların kapsamı, uzman yardımcılarının bilgilendirilmesi amacıyla sı-
navdan en az üç ay önce Başkanlık internet sitesinde yayımlanır veya ilgili birimlere yazılı
olarak duyurulur.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan
alınması şarttır. 

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-
çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayana, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı ve-
rilir.

(7) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içe-
risinde, Tez ve Yeterlik Sınav Kuruluna yapılır. İtirazlar beş iş günü içerisinde incelenerek so-
nuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Uzmanlığa atanma 

MADDE 22 – (1) Uzman olarak atanabilmek için; 
a) Yeterlik sınavında başarılı olmak, 
b) Uzmanlığa atama yapılacağı tarih itibarıyla geçerli olan ya da en geç yeterlik sınavı

tarihinden itibaren iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil ye-
terliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir bel-
geye sahip olmak,

gerekir.
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Başarısızlık hali ve başka kadroya nakil 

MADDE 23 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya

sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Başkanlıkta durumuna uygun memur unvanlı kadrolara

atanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usulleri

Görev ve yetki 

MADDE 24 – (1) Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına

bağlı olarak; 

a) Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getir-

mek, 

b) Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi,

mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araş-

tırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak, 

c) Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm bir-

liğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin

saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak, 

ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek, 

d) Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek, 

e) Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler

vermek, 

f) Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve ça-

lışmaları takip etmek, 

g) Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki

irtibatı sağlamak,

ğ) Refakatine verilen uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine

katkıda bulunmak,

h) Teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla

diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

ı) Daire başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir. 

(2) Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Refakatine verildiği uzmana, görev tanımında bulunan görevlerin yapılmasında yar-

dımcı olmak.

b) Daire başkanı veya refakatinde görevlendirildiği uzman tarafından verilecek benzeri

nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

Sorumluluk 

MADDE 25 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan

ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, sıralı amirlerine karşı sorumludur.
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(2) Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmesine

özel bir önem verir ve bu amaçla refakat boyunca uzman yardımcılarının, meslek ve hizmet

gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesini gözetir.

Çalışma usulleri 

MADDE 26 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, daire başkanlıkları altında oluşturulan

gruplar halinde çalıştırılabilir. Oluşturulan her grup için daire başkanının önerisi ve Başkanın

onayı ile grup içindeki en az 5 yıl görev yapmış uzman, koordinatör olarak görevlendirilebilir.

(2) Koordinatör olarak görevlendirilen uzman; grup üyeleri arasında işbölümü ve iş-

birliği sağlayarak işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, daire başkanınca gruba ya da

grup üyelerinden bazılarına verilen görevlerin süresi içinde ve gereği gibi yerine getirilmesinin

koordine edilmesinden sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 27 – (1) Yarışma sınavlarında başarı göstererek atamaları yapılanların sınavla

ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenler ile gerekli şartları haiz ol-

mamaları nedeniyle sınava alınmayanların belgeleri ise bir yıl veya müteakip sınava kadar Baş-

kanlıkça saklanır.

(2) Gerekli şartları haiz olmayanların başvuru belgeleri talep etmeleri halinde kendile-

rine verilir. 

Yurt dışı mesleki eğitim 

MADDE 28 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt

Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştır-

ma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul

belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.

Diğer eğitimler 

MADDE 29 – (1) Başkanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı za-

manlarda ilgili daire başkanlarının teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları

düzenleyebilir.

(2) Başkanlık, uzman ve uzman yardımcılarına Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili ko-

nularda yüksek lisans ve doktora yapma imkânı için gerekli kolaylığı sağlayabilir.

Kariyer dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı 

MADDE 30 – (1) Üst hukuk normlarındaki düzenlemeler hariç uzman ve uzman yar-

dımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Uzmanlığa yeniden atama

MADDE 31 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra kendi istekleri neticesinde çeşitli

sebeplerle görevinden ayrılanlar, talepleri halinde; boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve ge-

reken şartları kaybetmemiş olmaları koşuluyla uzman kadrosuna yeniden atanabilir.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/3/2002 tarihli ve

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa

Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Uzay Ajansı Başkanı yürütür.

—— • ——
Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK KLİNİKLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2021 tarihli ve 31510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üni-

versitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Merkezin ilgi alanına giren konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişilik ile

projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV  YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/6/2021 31510
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/1)

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hak-

kında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer

alan “çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı” ibaresi “çevre, şehircilik ve iklim de-

ğişikliği il müdürü/il müdür yardımcısı” olarak, aynı bentte yer alan “ticaret il müdürü/il müdür

yardımcısı” ibaresi “ticaret il müdürü” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“öö) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına

göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştiril-

miştir.

“(12) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden

üç yıllık izleme süresinin bir yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamam-

lanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvu-

rusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurularda, yatırımcı, üç yıllık izleme süresi

devam ederken aynı alt konuda tekrar başvuruda bulunamaz. Alt konular, bu Tebliğin Ek-5’inde

yer alan sektörel bazda proje konusu ve kodları tablosunda belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların

gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci

maddede belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 5.000.000

Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası, yatırım ni-

teliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 3.000.000

Türk Lirası üst limitini geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“r) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden üç

yıllık izleme süresinin bir yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların

tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje baş-

vurusunda bulunması; niteliği yeni tesis olanların ise üç yıllık izleme süresi tamamlanmadan

daha önce hibe sözleşmesi imzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırım bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından Ek-5 doğrul-

tusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları,

kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları, benzer kırsal kalkınma destek prog-

ramlarından yararlanılıp yararlanılmadığı ve ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

rumu IPARD Programları kapsamında olup olmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından he-

saplanır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamı dışında

kalan illerin katsayısı ayrıca ikiyle çarpılmak suretiyle nihai katsayı bulunur ve illerin yaklaşık

bütçesi buna göre belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi

“üç” , “üç” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “beş”

ibareleri “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde bulunan Ek-3 Proje Ön Değerlendirme Kriterleri

Tablosunda yer alan 10 numaralı kriter aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/11/2020 31311

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/2/2021 31398

2- 9/10/2021 31623

3- 2/12/2021 31677
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/2)

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer
alan “çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı” ibaresi “çevre, şehircilik ve iklim de-
ğişikliği il müdürü/il müdür yardımcısı” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ticaret il
müdürü/il müdür yardımcısı” ibaresi “ticaret il müdürü” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“şş) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına
göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerden
A iş planı kapsamında olanların iki yıl, B iş planı kapsamında olanların ise üç yıl süreyle iz-
lenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci cümleden sonra
gelmek üzere “A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda başvuru sahibinin köy, belde,
kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerinden birinde ikamet
ediyor olması zorunludur.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “Kiralanmış” ibaresi  “B iş planı
kapsamında kiralanmış” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak
değiştirilmiştir.

“(9) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden B
iş planı kapsamında üç yıllık izleme süresinin bir yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış
yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon ni-
teliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurular için üç yıllık iz-
leme süresinin tamamlanmış olması şarttır. A iş planı kapsamında ise iki yıllık izleme süresinin
bir yılını tamamlamış olanlar aynı makine ekipman alımı dışında her iki iş planı için de başvuru
yapabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(9) A ve B iş planı kapsamında yapılan başvurularda, şebekeden bağımsız (off-grid)
sistemler de destek kapsamındadır. Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin
statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekir. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağ-
lanması şart değildir. Bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (bü-
yükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi ile bitkisel üretim yapan küçük ölçekli aile
işletmelerini kapsar. Küçük ölçekli yaylacı ve göçerler ile bitkisel üretim yapan yatırımcılar,
B iş planı kapsamında makine ve malzeme alımlarına ek olarak işletmelerinin enerji talebini
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karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) veya Stand-Alone sistem
için projelendirme yapabilir. A iş planı kapsamında ise şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler
alınmak istendiği taktirde başka makine ekipman için başvuru yapılamaz. Yapılacak yatırım-
larda yatırım uygulama adresi dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul
edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “akıllı su-

lama sistemleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h), (ö) ve (t) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “Bütün yatırım konularında;” ibaresi “B

iş planında,” olarak değiştirilmiş ve (ş) bendinde yer alan “beş yıllık” ibaresi yürürlükten kal-

dırılmıştır.

“h) B iş planı kapsamında, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi

Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan

yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile organize sanayi

bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesi tarafından

yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda kulla-

nılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvu-

rular için yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nedeniyle yatırım

yerlerine konulan şerhler hariç, yatırım yerinin tapu kaydında ipotek, haciz, ihtiyati tedbir ve

yatırımın sürdürebilirliğini etkileyebilecek şerhler bulunması ve/veya hakkında dava açılmış

olması.”

“ö) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden iz-

leme süresinin bir yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamam-

lanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje başvurusunda

bulunması, A iş planı kapsamında daha önce alınmış makine ekipman için tekrar başvuru ya-

pılması.”

“t) A iş planı kapsamında yapılacak başvurularda; tarım sektöründen başka ekonomik

faaliyeti bulunmayan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında tarım sigortalılığı olan

ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişiler hariç yatırımcının köy, belde, tüm illerde

nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerleri veya kırsal mahalle dışında ikamet ediyor olması

ve her iki iş planı kapsamında yapılacak tüm başvurular için başvuruya konu faaliyetin bu alan-

lar dışında olması.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırım bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından Ek-5 doğrul-

tusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları,

kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları, benzer kırsal kalkınma destek prog-

ramlarından yararlanılıp yararlanılmadığı ve ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

rumu IPARD Programları kapsamında olup olmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından he-

saplanır.  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programları kapsamı dı-

şında kalan illerin katsayısı ayrıca ikiyle çarpılmak suretiyle nihai katsayı bulunur ve illerin

yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) A ve B iş planları kapsamında toplam proje tutarı 300.000 TL ve altında olan ya-
tırımlar için teminat alınmaz. B iş planı kapsamında toplam proje tutarı 300.001 TL ve üzerinde
olan yatırımlar için ise hibeye esas proje tutarının %3’ü tutarında süresiz limit dâhilinde banka
teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile il müdürlüğüne verir. İl müdürlüğü tarafından teyidi
alındıktan sonra, teminat mektubu muhafaza edilmek üzere defterdarlık muhasebe müdürlüğüne
teslim edilir. Teminatın nakit olarak verilmek istenmesi halinde nakit teminatın defterdarlık
muhasebe müdürlüklerinin tahsilat hesabına yatırılıp, il müdürlüklerinin kurumsal koduyla il-
gisine göre 330/430-Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilerek muhasebe işlem
sürecinin yürütülmesi sağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tesis” ibaresi
“tesisin” ve “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 8 inci madde kapsamındaki konularda gerçekleştirilen yatırımların, mücbir sebepler
dışında, projelerin amaçlarına uygun olarak A iş planı kapsamında iki, B iş planı kapsamında
ise üç yıllık izleme süresince faaliyetlerini sürdürmeleri şarttır. B iş planı kapsamında yapılan
yatırımlarda tesisin mülkiyetinin, yerinin ve/veya amacının projenin tamamlanmasından son-
raki üç yıl içerisinde değiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre he-
saplanarak gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin Ek-4’ünde bulunan Proje Ön Değerlendirme Kriterleri A
İş Planı tablosunda yer alan “7- Uygulama yerinin kırsal mahalle veya köy sınırları içinde ol-
ması” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı ekin Proje Ön Değerlen-
dirme Kriterleri B İş Planı tablosunda yer alan 11 numaralı kriter aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/11/2020 31311
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 17/2/2021 31398
2- 9/10/2021 31623
3- 2/12/2021 31677
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İLKE KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 857 

—— • —— 
Amasya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 841 
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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 751 

—— • —— 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 752 

—— • —— 
Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 753 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 740 
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Sorgun 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 771 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO :2021/9244 

SUÇ  : Mühür bozma 

SUÇ T. : 20/03/2016 - 22/03/2016 

SANIK : Hakan NURAY; (Muhsin oğlu Ayten'den olma 19/05/1968 doğumlu) 

     Yeni Mah. Pir Abdal Musa Cad. No: 303-İç Kapı No: 1 Elmalı/ANTALYA 

adresinde ikamet etmektedir. 

Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 16/06/2016 gün ve 2016/267 E. 2016/503 

K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile 

CMUK'nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Hakan NURAY'a tebliği gerektiğinden Resmî Gazete ile 

ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten 

itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ONAMA isteyen 18/04/2021 gün ve 

11/2016/345007 tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

    797/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’ nün ihtiyacı minimum % 96’ lık 

Sülfürik Asit (H2SO4) kimyasalının 320 ton nakliyesi dahil teslim işidir. 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2022/37666 

1) İDARENİN: 

a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks: (0212) 875 10-13 

c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2) İHALE KONUSUNUN: 

a) Niteliği  : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğünün 

(A - B Santralı) 1 yıllık ihtiyacı olan 320 ton minimum 

% 96’lık Sülfürik Asitin (H2SO4) nakliye dahil teslim 

işidir. 

b) Türü : Mal alımı 

c) Dosya No  : 2022 /02 

d) Şartname Bedeli : 50,00 TL . 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

f) İşin Süresi : 1 yıldır. 

3) İHALENİN: 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 09.02.2022 Perşembe günü - Saat 11.00’de 

4) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 

Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten 

temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. 

TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte 

yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 09/02/2022 Perşembe günü - Saat 11:00’a kadar 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 

iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda 

istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte 

serbesttir. 

7) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

    869/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından: 
1-İHALE KONUSU  
Meram Belediyesince, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; İhale ilanı, ihale 

şartnamesi, sözleşme, teknik şartname ile Encümen Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde kat 
karşılığı inşaat yaptırılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" 
bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıştır.  

İdareye bırakılacak bağımsız bölümlerinin yaklaşık yapı inşaat alanı ve satışı yapılacak 
arsanın bedeline göre belirlenen muhammen bedel (KDV Hariç) 198.142.506,24 TL olup, 
muhammen bedelin artırımı; bağımsız bölüm brüt alanı 160,38 m²’lik normal kat dairenin ihale 
şartnamesinde belirtilen esaslara göre artırılması suretiyle ihale edilecektir. Muhammen bedelin 
ödemesi, kat karşılığı inşaat ve artırıma esas bağımsız bölümlerin ödemesi ise ihale şartnamesine 
göre yapılacak teslimler ile gerçekleştirilecektir.  

Not: 3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında 
KDV’den istisnadır. 

2-İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZA AİT BİLGİLER 
İli   : KONYA 
İlçesi   : MERAM 
Bölge   : AYMANAS 
Ada, Parsel  : 47306/1, 47307/1 
Toplam Arsa Alanı  : 56.526,27 m² 
İnşaat Nizamı  : MESKEN SAHASI  
Emsal   : 1.80 
Yençok   : 8 KAT 
3-İDARE PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK VE MİKTARI: 
Söz konusu işte şartname ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak idareye bırakılacak 

konutların bilgileri; 
Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı   : 39.682,98 m² 
Bağımsız Bölüm Sayısı Toplamı   : 381 Adet Daire  
4-İŞİN NEVİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI  
 Konya İli, Meram İlçesi, Aymanas Mahallesinde bahsi geçen taşınmazlar üzerine, ihale 

şartnamesi ve eklerinde belirtilen işlemler yapılarak, projeleri ihale uhdesinde kalan istekli 
tarafından yapılmak ve idare tarafından onaylanmak üzere, yaklaşık yapı inşaat alanı 62.074,72 
m² olan 381 adet konutun idareye bırakılması kaydı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre artırım yapılması sureti ile kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir. 

5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT  
Muhammen Bedel (KDV hariç) : 198.142.506,24 TL  
(YüzdoksansekizmilyonyüzkırkikibinbeşyüzaltıTürkLirasıYirmidörtKuruş) 
Geçici Teminat miktarı  : 5.944.275,19 TL.        
(BeşmilyondokuzyüzkırkdörtbinikiyüzyetmişbeşTürkLirasıOndokuzKuruş)  
6-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER VE BEDELİ 
İhale dokümanı Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat:3 (Plan ve Proje Müdürlüğü) 

Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, 
idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV Hariç: 
3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) 
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7-TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ 
Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 

Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.   
 Son Teklif Verme Tarihi  : 02.02.2022 
 Son Teklif Verme Saati  : 12:30 
Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler 

iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin 
adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile 
gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar 
Bürosuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
8-İHALENİN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT 
İhale Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 42010 Meram / KONYA adresinde bulunan 

Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 
İhale Tarihi : 02.02.2022 
İhale Saati : 15:30 
9- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
a) Dilekçe : Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye 

katılmak istendiğine dair dilekçe, 
b) Alındı Belgesi ve Makbuz : Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve 

makbuz, 
c) Kanuni İkametgah Belgesi 
d) İmza Sirküleri:  
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

e) Vekaletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına 
teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli 
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Geçici Teminat  
g) Ortak Girişim Beyannamesi 
h) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname 
i) Yer Görme Belgesi 
j) İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun teklif mektubu. 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e) ve (h) bentlerindeki belgeleri temin 

etmekle mükelleftir. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır. 
10-İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. 

Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

İlan olunur. 823/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Şırnak İli Cizre Belediye Başkanlığından: 

S.NO MAHALLE 
ADA/ 

PARSEL 

SATILACAK 

ALAN m2 
CİNSİ 

MUHAMMEN 

BEDEL YILLIK 

KİRA BEDELİ/TL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 Nur 415/3 1.773,00 

A-6 

Arsa 

ve Bina 

#3.433.692,28# 

TL 

#103.010,77# 

TL 
01/02/2022 15:00 

1- Taşınmazın Özellikleri: Nur Mahallesi İdil Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Bina 

sahası 1.773 m² olup; 

a) Sahada 31,00 m² x 6,00 m² = 186 m² ölçülerinde bir adet bina mevcuttur. 

b) Binada 5 adet x 23 m² = 115 m²‘lik dükkân, 

c) 2 adet 13+13 m² Bay ve Bayan WC, 

d) 1 adet 10 m² mescit, 

e) 1 adet 8 m²’lik Çay Ocağı, 

f) 1.428 m² Açık Saha Alanı mevcuttur. 

g) Bir girişi olan bina; İhata duvarı ve tel örgülerle döşenmiş olup, raylı demir kapıya 

sahiptir. 

2- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 35 inci 

maddesinin a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

3- İhale, Cizre Belediyesi Meclis toplantı salonunda toplanacak komisyonunca belirtilen 

tarih ve saatte yapılacaktır. 

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

A)  GERÇEK KİŞİLERDEN; 

- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 

- Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (imza beyannamesinin arka tarafında nüfus cüzdan 

sureti olması halinde nüfus) cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur.) 

- İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir.) 

- İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını 

gösterir belge, 

- İhale Teknik Şartnamesi ( Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler 

doldurulup, imzalanacaktır.) 

- Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu 

- Doküman Alındı Formu 

- Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

B)  TÜZEL KİŞİLERDEN 

- Noter tasdikli imza sirküleri 

- Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (İmza sirkülerinin arka tarafında nüfus cüzdan 

sureti olması halinde nüfus cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur.) 

- İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgelerin tek tek ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

- İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını 

gösterir belge, 
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- İhale Teknik Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler 

imzalanacaktır.) 

- Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu 

- Doküman Alındı Formu 

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

- Tüzel kişiliğin idarenin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sanayi Odası’ndan yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış sicil kayıt belgesi, 

- Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza 

sirküsü 

- İhaleye katılacak olanlar; İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde 

Cizre Belediyesi Gelir Servisine #10.000,00# TL (onbintürklirası) yatırılarak, Cizre Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirsiniz. 

- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine 

uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 

- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

    870/1-1 

—— • —— 

1 ADET BİLGİSAYAR DESTEKLİ YETİŞKİN HASTA SİMÜLASYON SİSTEMİ ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 Kalem Mamul Mal Alımları (1 adet Bilgisayar Destekli Yetişkin Hasta Simülasyon 

Sistemi) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 6554 sayılı Kararname eki esaslarının      

20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere pazarlık usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/24380 

1- İdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 12 00 - (342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : https://bapyb.gantep.edu.tr 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Diğer Makine Teçhizat Alımları 

     1 Adet Bilgisayar Destekli Yetişkin Hasta Simülasyon 

Sistem 
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b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Proje Yürütücüsünün göstereceği 

yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 gündür.  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP 

b) Tarihi ve saati : 08/02/2022 Salı günü saat: 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’ den görülebilir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi: 

7.1.  İhale dokümanı, idarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 200 TL 

Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 

Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatıracaklardır. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil Gaziantep adresine iadeli taahhütlü 

posta veya elden teslim edilecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.  

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

    802/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA YABANCI OTLA MÜCADELE 

KAPSAMINDA KİMYASAL İLAÇ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/27721 

1. İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A 

35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 4931 - 0232 463 1622 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı: (12.000 litre Etken Madde Oranı 480 g/l Glyphosate 

Isopropylamin Tuzu ile 600 litre Etken Madde Oranı 200 g/l Glufosinate Ammonium tuzu olacak 

şekilde) Kimyasal İlaç. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 31.01.2022 Tarihi Pazartesi Günü Saat 14:00’e 

kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

veznesinden (KDV Dahil) 250,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    798/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
    561/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri 
uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Nitelik 

Fen-

Edebiyat 
Psikoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, 

Psikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans veya doktora öğrencisi olması şartı 

aranır. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans 

mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya 

doktora öğrencisi olması şartı aranır. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
İlan Tarihi : 21/01/2022 
Son Başvuru Tarihi : 04/02/2022 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 08/02/2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 11/02/2022 
Sonuçların Açıklanacağı Tarih : 15/02/2022 
A-  GENEL ŞARTLAR 
1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 

48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak. 

3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate 
alınır. 

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde 
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır. 

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
B-  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 
1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Bölüm, adres, telefon no, e-mail gibi 

adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir). 
2- Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3- Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak 

imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 
mezun belgesi). 

4- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi (e-
Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir). 

5- Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 
kaydıyla not döküm belgesi). 

6- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır). 
7- Yabancı dil belgesi. 
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 



21 Ocak 2022 – Sayı : 31726 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

10- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 
kaydıyla alınabilir). 

11- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 
alınabilir). 

12- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş). 
NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen 

veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik 
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir. 
Başvuru Adresi: 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ 
Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04 
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden 

(www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

    646/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde 
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, 
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim 
etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve 
diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından 
öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
BÖLÜM: İletişim ve Tasarımı Bölümü 
AKADEMİK UNVANI: Doçent  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Kitlesel iletişim alanında doktora yapmış olmak. Medya ve 

kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Araştırmalarını uluslararası 
endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

    815/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 877/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 878/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 879/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 880/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 894/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 894/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 894/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 894/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 894/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 894/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 894/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 894/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 888/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 885/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 886/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) 

fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 

2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas 

alınmak suretiyle, 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

KADRO SAYISI : 8 ADET BÜRO PERSONELİ / 2 ADET DESTEK PERSONELİ 

(ŞOFÖR) 

 

UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER GÖREV YERİ PUAN TÜRÜ

Büro 

Personeli 

Başvuru 

No: 1 

1 

Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayarlı Muhasebe 

Dalından mezun olmak. İlanının Resmi Gazetede 

yayımladığı tarihinden önce alınmış olan SPSS ile Veri 

Analizi Gelistirme ve Uyum Eğitimi (En az 80 saat), 

Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma 

Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim 

Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi  ile Yazılım 

Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi 

sertifikalarına sahip olmak. 

Strateji 

Geliştirme Daire 

Başkanlığı 

KPSS P94 

Büro 

Personeli 

Başvuru 

No: 2 

1 

Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi 

Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan 

Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, Özlük ve 

Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, 

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum 

Eğitimi, SPSS ile Veri Analizi Geliştime ve Uyum 

Eğitimi ile Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum 

Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. 

Personel Daire 

Başkanlığı 
KPSS P3 

Büro 

Personeli 

Başvuru 

No: 3 

1 

Herhangi bir Ön lisans mezunu olmak. İlanının Resmi 

Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan 

Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, 

Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum 

Eğitimi, Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi, SPSS 

ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile 

Bilgisayarda Döküman Hazırlama sertifikalarına sahip 

olmak. 

Personel Daire 

Başkanlığı 
KPSS P93 

Büro 

Personeli 

Başvuru 

No: 4 

1 

Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi 

Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan 

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, 

Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, 

Bilgi ve Belge Yönetimi, SPSS ile Veri Analizi 

Gelistirme ve Uyum Eğitimi (En az 80 saat) ile Meb 

onaylı Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum 

Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. 

Personel Daire 

Başkanlığı 
KPSS P3 
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Büro 

Personeli 

Başvuru 

No: 5 

1 

Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi 

Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan Aile 

Danışmanlığı (Teorik ve Uygulamalı olarak en az 450 

saat) ve Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 

sertifikalarına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla 

Gelişimsel Tarama Testi ile Kısa Süreli Çözüm Odaklı 

Danışmanlık Yaklaşımı eğitimi almış olmak. 

Sağlık Kültür ve 

Spor Daire 

Başkanlığı 

KPSS P3 

Büro 

Personeli 

Başvuru 

No: 6 

1 

Sosyal Hizmet Programı önlisans mezunu olmak. 

İlanının Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce 

alınmış olan Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve 

Uyum Eğitimi, Performans Değerlendirme Geliştirme 

ve Uyum Eğitimi, Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler ile 

Sosyal Hayatta İletişim sertifikalarına sahip olmak. 

Sağlık Kültür ve 

Spor Daire 

Başkanlığı 

KPSS P93 

Büro 

Personeli 

Başvuru 

No: 7 

1 

Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi 

Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan 

Bilişim Teknolojilerinde İş Analizi Geliştirme ve Uyum 

Eğitimi, C ++ Programlama Geliştirme ve Uyum 

Eğitimi, Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası 

Hazırlama, Veri Tabanı Yönetimi Sql Geliştirme ve 

Uyum Eğitimi ile Web Tabanlı İçerik Yönetim 

Sistemleri sertifikalarına sahip olmak. 

Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı
KPSS P3 

Büro 

Personeli 

Başvuru 

No: 8 

1 

Herhangi bir Lisans mezunu olmak. İlanının Resmi 

Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış olan 

Seyahat İşletmeciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, 

Etkin ve Verimli Asistanlık Geliştirme ve Uyum 

Eğitimi,  Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve Danışma 

Görevlisi sertifikalarına sahip olmak. 

Sağlık Kültür ve 

Spor Daire 

Başkanlığı 

KPSS P3 

Destek 

Personeli  

(Şoför) 

Başvuru 

No: 1 

1 

Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. İlanının 

Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış 

olan D sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak SRC2, SRC 

4, SRC 5 ve Psikoteknik belgesine, Şehiriçi Toplu 

Ulaşım/Taksi sürücülerine Yönelik Geliştirme ve Uyum 

Eğitimi ile Meb onaylı Kurumsal İletişim ve Geliştirme 

Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. 

İdari ve Mali 

İşler Daire 

Başkanlığı 

KPSS P94 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

Başvuru 

No: 2 

1 

Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. İlanının 

Resmi Gazetede yayımladığı tarihinden önce alınmış 

olan B Sınıfı Sürücü Belgesine en az 10 (on) yıl sahip 

olmak. SRC 2, SRC 4, SRC 5 ve Psikoteknik Belgesi 

Şehiriçi Toplu Ulaşım/Taksi sürücülerine Yönelik 

Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Kurumsal İletişim ve 

Geliştirme Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak 

İdari ve Mali 

İşler Daire 

Başkanlığı 

KPSS P94 
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1- GENEL ŞARTLAR  
*Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor 

olmak. 
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne 
uygun olması, 

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. 
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 
2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1. Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu 

doldurulacaktır) 
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi 
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul 

Edilecektir) 
4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) 
5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21.01.2022 
Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022 mesai bitimine kadar. 
3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle başarılı adayların isim listesi www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil kazanan 
aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır. 

*Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler 
www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

*Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü 
içerisinde istenilen belgeler ile Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya 
müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

*Asil adaylar Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. 
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler 

ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı 
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem 
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

*Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Rektörlüğünce uygun görüldüğü taktirde 
ihtiyaca binaen farklı birimlerde görevlendirilebileceklerdir. 

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
İlanen duyurulur. 868/1-1 
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Giresun İli Aydındere Belediye Başkanlığından: 
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Aydındere Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra 
Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti
KPSS 

Puan Türü

KPSS
Taban
Puanı

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 7 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren programların herhangi 
birinden mezun olmak, en 
az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek / 
Kadın 

KPSSP3 80 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Aydındere Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak. 

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.) 

4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
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5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
1. Başvuru Formu (Belediyemiz internet sayfasından www.aydindere.bel.tr adresi 

üzerinden temin edilecektir.) 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi. 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan 

kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)  

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı. 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.  
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir). 
9. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.) 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için; 
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22/02/2022-25/02/2022 tarihlerinde mesai 

bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında) Aydındere Beldesi Merkez Mahallesi 
İstiklal Caddesi Bulancak Giresun adresinde Aydındere Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy kilo ölçümü 
yapılacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 04/03/2022 tarihinde Belediyemizin 
www.aydindere.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava 
çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’ni Aydındere Belediyesi resmi internet sayfasından 
www.aydindere.bel.tr Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge 
sınava girişte ibraz edilecektir.  

4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınavı 

10/03/2022 uygulama sınavı 11/03/2022 tarihinde yapılacaktır. Sınavlar saat 11:00’da 
başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav Aydındere Beldesi Merkez Mahallesi İstiklal Caddesi 
Bulancak Giresun adresinde bulunan Belediyemiz ana hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü ve 
uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye 
hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen 
katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü Sınav; 
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 
konularını kapsayacaktır. 
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav 
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda 
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.  

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet sayfasından (www.aydindere.bel.tr) ilan edilecektir. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde 
(www.aydindere.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, 
sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 822/1-1 
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İstanbul İli Esenler Belediye Başkanlığından: 

“DOSTLUK” KONULU DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

1. YARIŞMANIN KONUSU: 

Esenler Belediyesi tarafından doğumunun 100. yıldönümü münasebetiyle büyük 

mütefekkir Fethi Gemuhluoğlu hatırasına düzenlenen deneme yarışmasının konusu “Dostluk” 

olarak belirlenmiştir. 

2. YARIŞMANIN AMACI: 

Hayatı boyunca ‘vakıf insan’ olarak tanınmış, ‘aşk’la yaşamış ve çevresindeki bütün 

insanları ‘Dostluk Üzerine’ buluşmaya, konuşmaya ve halleşmeye davet etmiş olan Fethi 

Gemuhluoğlu (1 Ocak 1922 - 5 Ekim 1977), Türkiye’nin kutuplaşmaya başladığı 1960’lı 

yıllardan vefatına kadar fikir ve kültür hayatımızın önemli simalarından olmuştur. 

İstanbul’un çeşitli liselerinde öğretmenlik, İstanbul Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü, Milli 

Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Basın Müşavirliği 

görevlerinde bulunmuştur. 1969 yılından itibaren Türk Petrol Vakfı Genel Sekreterliği, Aydınlar 

Ocağı ile Türk Edebiyat Cemiyeti’nin İstişare Kurulu Üyeliği, Anadolu Bankası Yönetim Kurulu 

Üyeliği yapmıştır. 

Necip Fazıl Kısakürek’in ifadesiyle bir ‘fikir sakası’ olan Gemuhluoğlu, özellikle 

gençlere verdiği önemle tanınmış ancak hemen herkese dokunmuş bir kanaat önderi olarak 

vefatının üzerinden 45 yıl geçmiş olmasına rağmen hayır ve minnetle anılmayı sürdürmektedir. 

“Dostluk” konulu bu yarışma, doğumunun 100. yılında Fethi Gemuhluoğlu ve temsil 

ettiği fikir ve medeniyet tasavvuruna dikkat kesilmemiz ve günümüzde en çok ihtiyaç 

duyduğumuz gerçek ‘dostluk’ duygusunu yeniden keşfetmemiz amacıyla düzenlenmektedir. 

3. YARIŞMANIN ŞARTLARI: 

Bu şartname, konusu ve amacı yukarıda açıklanan deneme yarışmasına katılacakların 

özellikleri, denemelerde aranacak kriterleri, başvuru şartları, yapılacak ön jüri ve ana jüri 

değerlendirmeleri, ödüllendirme ve yarışma takvimine dair usul ve esasları kapsamaktadır. 

a) Yarışmaya Katılım: 

‘Dostluk’ konulu deneme yarışmasına üniversitede eğitim gören bütün öğrenciler 

katılabilecektir. 

b) Aranacak Şartlar: 

Yarışmaya katılacak denemelerde aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

• Eserlerin deneme özelliklerine uygun olması gerekmektedir. 

• Her öğrenci yarışmaya tek bir denemeyle ve tek yazarlı katılabilecektir. 

• Yarışmaya gönderilecek deneme en az 800, en fazla 2200 kelime olacaktır. 

• Denemelerin yazı dili Türkçe olacak, yazım ve dilbilgisi kuralları açısından Türk Dil 

Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır. 

• Denemeler “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana 

yaslı şekilde yazılacaktır. 

• Denemelerde genel ahlak kuralları dikkate alınacak, bölücü ifadeler yer almayacaktır. 

• Yarışmaya gönderilecek denemeler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 

Kural ihlali tespit edildiğinde yarışmacı değerlendirme dışı tutulacaktır. 

• Yarışmaya katılacak olanlar, bu şartnamede belirtilen ödüller dışında herhangi bir hak 

talep edemeyeceklerdir. 
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• Denemelerin bütün yayın ve telif hakları Esenler Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışma 

sonucunda dereceye giren veya uygun görülen çalışmalar bir kitap olarak yayınlanacaktır. Bunun 

için yarışmacılar herhangi bir ek bedel talep edemeyeceklerdir. 

• Denemeler .doc veya .docx (Microsoft Word) formatında kultursanat@esenler.bel.tr 

adresine gönderilecektir. Mektup yoluyla gönderilecek denemeler “Dostluk Deneme Yarışması” 

Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Nene Hatun Mahallesi, Kemal Hatipoğlu 

Caddesi, 108 Sokak, No 4, 34220, Esenler/İstanbul adresine, aşağıda belirtilen tarihler içinde 

gönderilecektir. 

• Katılımcılar gönderecekleri elektronik postanın konu kısmına ad, soyad, telefon 

numarası ve eğitim bilgilerini yazacaklardır. Ayrıca kısa bir biyografi de ilave edeceklerdir. 

• Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler 

değerlendirilmeyecek ve yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. 

• Yarışmaya katılacak öğrenciler bu şartnamede belirtilen bütün hususları kabul etmiş 

sayılacaklardır. 

4. YARIŞMANIN TAKVİMİ: 

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler denemelerini 15 Ocak 2022 - 15 Mart 2022 

tarihleri arasında yukarıda belirtilen elektronik posta adresine göndereceklerdir. 

Esenler Belediyesi tarafından tayin edilecek ön jüri yarışmaya katılan bütün eserleri         

20 Mart 2022 - 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında okuyacak, seçtikleri 15 denemeyi ana jürinin 

dikkatine sunacaktır. Ana Jüri tarafından 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmenin 

ardından yarışmanın sonucu 19 Mayıs 2022 tarihinde kamuoyuna açıklanacaktır. Ayrıca 

https://esenler.bel.tr adresinden de ilan edilecektir. 

“Dostluk” konulu deneme yarışmasının ödül töreni, Esenler Belediyesi’nin 2022 - 2023 

Kültür Sanat sezon açılış programında gerçekleşecektir. 

5. YARIŞMANIN JÜRİSİ: 

Beşir Ayvazoğlu (Başkan) 

Ali Gemuhluoğlu 

Cihan Aktaş 

Sadık Yalsızuçanlar 

Mehmet Yalçın Yılmaz 

Mukadder Gemici 

Özcan Ünlü 

6. YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ: 

Birinci :  10.000 TL 

İkinci :    7.500 TL 

Üçüncü :    5.000 TL 

Mansiyon :    2.500 TL (5 adet) 

İletişim: 

444 00 73 

Dahili: 6121 

0551 607 01 23 

    867/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent adayların; 

a. Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK 

Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent 

adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus 

Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini 

içeren başvuru dosyalarına, 

b. Ayrıca özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, 

c. İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) 

aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a) KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 

b) KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi : 21.01.2022 

Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022 

ADRES: 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
ALES 

YABANCI DİL 

PUANI 
Özel Şart 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bölümü 

Doç. 

Dr. 
1  85 

Fizik alanında Doktora ve 

Doçentlik unvanına sahip 

olmak. Diyagnostik Radyoloji 

alanında tecrübeli olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doç. 

Dr. 
1  85 

Makine Mühendisliği 

alanında doktora derecesi ve 

doçentliği olup, 

Yükseköğretim Kurumlarında 

"Mechanical Components 

and Systems" ve "Numerical 

Methods for Engineers" 

derslerini vermiş olmak. 

    830/1-1 
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Kilis İli Elbeyli Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan 
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama 
yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü

KPSS 

Puanı

1 Memur GİH 10 1 

Ortaöğretim Kurumlarının Pazarlama 

ve Perakende Alanı ve Dalları veya 

Muhasebe ve Finansman Alanı -

Muhasebe / Muhasebe ve Finansman 

Dalından mezun olmak. En az B 

Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/Erkek P94 60 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 

yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c)  13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen 

tablonun  nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

www.elbeyli.bel.tr temin edilecektir. 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten 

alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir),  

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  

e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu 
bilgisayar çıktısı, 

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
i) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 25.02.2022 ile 01.03.2022 tarihleri  (mesai 

günlerinde saat 09.30-16.30 arasında)Hürriyet Mahallesi Okul caddesi No: 2 Elbeyli - KİLİS 
adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresine, 
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Elbeyli Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri 

Müdürlüğü, Hürriyet mahallesi Okul Caddesi No: 2 Elbeyli - KİLİS adresine 
gönderebileceklerdir. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

 Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
Belediyemiz www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

 Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

 Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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 Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

 Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Elbeyli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü sınav 02.03.2022 günü saat 09.30’da başlamak üzere Hürriyet mahallesi Okul 

caddesi No: 2 Elbeyli - KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı - KİLİS adresinde 
yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
Sözlü sınav; 
I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
II. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
III. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
IV. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile  
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Sınav Değerlendirme; 
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan kadro 
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması şarttır. 

 Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı 
ile  KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

 Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır.  

 En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara 
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 
 824/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 805/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 806/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 799/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 769/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 856/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/1)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı
Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/2)

İLKE KARARLARI
–– Sulh Ceza Hâkimlerinin Kıdem Şartına İlişkin İlke Kararı
–– Kadastro Mahkemeleri ve Hâkimlerine İlişkin İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2020/27974 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3 ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


