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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

İHALELERİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE 
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4046 sayılı
Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“a) Kanun: 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Ka-
nunu,” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı, 7.2.1 ve 7.2.4 üncü maddelerinde yer alan “Da-
nışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının” ibareleri ile 7.2.3 ve 15 inci maddelerinde yer alan
“Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın” ibareleri “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri
Daire Başkanlığının” olarak, 6 ncı maddesinde yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Daire Baş-
kanı” ibaresi “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı” olarak, 7.2.2 nci maddesinde
yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca” ibaresi ile 7.2.3 ve 32 nci maddelerinde
yer alan “Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca” ibareleri “İhale ve Danışmanlık Hiz-
metleri Daire Başkanlığınca” olarak, 14 üncü, 16 ncı ve 44 üncü maddelerinde yer alan “Da-
nışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” ibareleri “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire
Başkanlığı” olarak, 44 üncü maddesinde yer alan “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına”
ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına”, “İdari ve Mali
İşler Dairesi Başkanlığınca” ibareleri ise “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları
Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Mayıs 2022
PAZAR
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 13/1/2004 tarihli ve 25345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştir-
me Fonu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulama-

ları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “T.C. Başbakanlık” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Sermayeye mahsuben ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Proje Grup Başkanlıkları

tarafından ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur’u ve ödemeye ait detayı içeren İç Haberleşme
talep yazısının Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına intikal et-
tirilmesi gerekir. Söz konusu belgeler olmadan  ödeme gerçekleştirilmez.

d) Sermaye artırım işlemleri hariç yukarıdaki bentlerde yer alan prosedürün uygulan-
ması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığının bildirimi üzerine Finansman Fon Yö-
netimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (h) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu kapsamda borç verilmesi işlemi, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları
Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında;

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanından,
Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığında görevli bir uz-

mandan,
Borç talebinde bulunan ilgili Proje Grup Başkanından,
oluşan Kredi Komitesinin uygun görüşü çerçevesinde “Başkanlık Makamı Olur’u” ile

gerçekleşir.”
“g) Borç olarak ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Proje Grup Başkanlıkları tarafından

ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur’u ve ödeme ile ilgili detayı içeren İç Haberleşme talep
yazısı gönderilmeden Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı öde-
meyi gerçekleştirmez.

h) Yukarıdaki bentlerin uygulanması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığı-
nın bildirimi üzerine Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tara-
fından yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (h)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu kapsamda borç verilmesi işlemi, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları
Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında;

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı,
Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığında görevli bir uz-

mandan, 
Borç talebinde bulunan ilgili Daire ve/veya Proje Grup Başkanından,
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oluşan Kredi Komitesinin uygun görüşü çerçevesinde “Başkanlık Makamı Olur’u” ile
gerçekleşir.

“g) Borç olarak ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Daire ve/veya Proje Grup Başkan-
lıkları tarafından ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur’u ve ödeme ile ilgili detayı içeren İç
Haberleşme talep yazısı Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına
gönderilir. Söz konusu belgeler olmadan ödeme gerçekleştirilmez.

h) Yukarıdaki bentlerin uygulanması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığı-
nın bildirimi üzerine Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tara-
fından yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Personel Daire Başkanlığı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, yasal süresi içeri-
sinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek ama-
cıyla Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına para aktarma talebini
iletir.” 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Personel Daire Başkanlığı, hisse satış sözleşmesi, devir  sözleşmesi veya varlık söz-
leşmelerini dikkate alarak belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yapar. Yasal süresi içerisinde
ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla
Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına para aktarma talebini
iletir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “İstihdam ve Sosyal Hizmetler” ibaresi “Personel” olarak ve “Finansman ve Fon Yöneti-
mi” ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlan, reklam, tanıtım ve destekleme hizmet alımlarıyla ilgili belgeler, Basın ve Halk-
la İlişkiler Daire Başkanlığı, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı
ile ilgili Proje Grup Başkanlığı tarafından incelenir.

b) Yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uy-
gunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Baş-
kanlığınca gerekli inceleme yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Danışmanlık hizmet alımlarıyla ilgili belgeler, İhale ve Danışmanlık Hizmetleri
Daire Başkanlığı, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, ilgili Proje
Grup Başkanlığı, Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelenir.

b) Yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uy-
gunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Baş-
kanlığınca gerekli inceleme yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“d)  Kurul Kararının alınmasından sonra finans kuruluşlarına ihale açılması ve ihale
komisyonunun oluşturulması için bir Başkanlık Olur’u alınır. Başkanlık Olur’unda aşağıdaki
hususların ayrıntılı bir şekilde bulunması esastır:
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• Tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracının gerçekleşmesi amacıyla bankalar piyasasında

en uygun miktar ve faiz oranı teklifi üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak ihale açılması,

• İhraç edilecek olan tahvil ve diğer kıymetli evrakın şekil şartları,

• İhale Komisyonun teşkili ve görevi,

• Erken itfa yapılabileceği hususu.

İhale komisyonu;

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu

Başkan Yardımcısı, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı ve Finans-

man Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığında görevli bir uzmandan oluşur.

Komisyonun görevi;

İhale için teklif mektubu gönderilen finans kuruluşlarından gelen cevapları değerlen-

dirmek ve günün ekonomik koşullarını da dikkate alarak, en uygun miktar/miktarlara verilen

en uygun faiz oranını tespit ederek, tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracına veya ihalenin iptaline

karar vermektir.”

“j) Tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracı ile ilgili işlemler Finansman Fon Yönetimi ve

Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca yapılır. Tahvil ve kıymetli evrakın basılması veya

makbuz karşılıklarının finansman kuruluşlarına teslimi sağlanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Finansman ve Fon Yö-

netimi Daire Başkanlığınca” ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire

Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- Fon Bütçesi, Fonun yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara

ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir idari karardır. Bütçe, Finansman Fon Yönetimi

ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve en geç ait olduğu takvim yılı

başından önce Kurula onaylattırılarak yürürlüğe konulur.

Bütçenin İçeriği:
Bütçe bir metin ve ek cetvellerden oluşur.

a) Bütçe metninde yer alması gereken hususlar özel ve genel hükümler olmak üzere iki

ana grupta düzenlenir.

Özel Hükümler:

•  Gider yetkisinin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı,

•  Gelir tahminleri toplamı.

Genel Hükümler:

Bütçenin uygulanmasında söz konusu olabilecek o yılın gelir ve giderleri ile ilgili ko-

nuları düzenleyen hükümler.

b) Gelir ve gider cetvelleri, bütçeye bağlı ek cetvellerdir.

• Gelir Cetveli; Fon kaynaklarını (Transfer gelirleri, mevduat faizi, borçlanma yoluyla

sağlanan krediler, verilen kredi anapara ve faiz geri dönüşleri, satış gelirleri ve diğer gelirleri)

gösterir.

• Gider Cetveli; Fondan, Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen cari, yatırım, transfer gi-

derleri ile iç borç anapara ve faiz ödemeleri ve İdarece kapsam ve/veya programdaki kuruluşlara

verilen kredileri gösterir.
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Ön Bütçenin Hazırlanması:
c) Fonun ön bütçesinin zamanında hazırlanabilmesi için Proje Grup Başkanlıkları, Proje

Değerlendirme ve Hazırlık, İhale ve Danışmanlık Hizmetleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Personel
Daire Başkanlıkları ve Özelleştirme Sonrası Takip İşleri Grup Başkanlığı; cari yılın ikinci 6
aylık dönemine ve ilgili bütçe yılına ait fondan yapılacak olan her türlü harcamalar (kapsam
ve/veya programdaki kuruluşlara yapılacak sermaye transferleri, borç ödemeleri, özelleştirilen
kuruluşların her türlü istihdam ödemeleri, özelleştirme çalışmaları ile ilgili ilan, reklam ve da-
nışmanlık ödemeleri, tahvil itfası ve benzeri) ile fona gelir teşkil edecek her türlü gelir kalem-
lerini (satış, kiralama, işletme hakkı devri ve sair gelirler, geçmiş yıl satış taksitleri, temettü
gelirleri ve benzeri) cari hesap döneminin bitimine en geç 5 ay kala Finansman Fon Yönetimi
ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, cari yılın birinci altı
aylık dönemine ait Fondan yapılan harcamalar ile Fon gelirlerini gösteren kalemleri bütçe for-
matına uygun bir şekilde doldurarak cari hesap döneminin bitimine en geç beş ay kala Fon büt-
çesini hazırlar.

Bütçenin Hazırlanması:
d) Fon bütçesinin hazırlanması için gerekli verileri sağlaması gereken ilgili Daire Baş-

kanlıkları ve Proje Grup Başkanlıkları, Ön Bütçe önerilerindeki revizyon isteklerini cari hesap
döneminin bitiminden en geç 1 ay öncesinde Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları
Daire Başkanlığına iletmekle yükümlüdürler.

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, ilgili birimlerin öne-
rilerini göz önünde bulundurarak cari hesap döneminin geçmiş 10 aylık gerçekleşmelerini ve
Ön Bütçe önerisinde yapılacak düzeltmeleri  saptar ve Bütçeye son şeklini verir.

Bütçe teklifi, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı
olduğu Başkan Yardımcılığı tarafından Başkanlık Makamına sunulduktan sonra, Başkanlık
Makamınca cari yılın bitimine en geç 15 gün kala Kurula sunulur.

Bütçe teklifi Kurulda görüşülerek hesap döneminin bitiminden önce kesinleştirilir.
Kurulca onaylanarak kesinleşen Fon bütçesi, Başkanlığın Bütçe uygulama talimatı ile

birlikte ilgili Başkan Yardımcılıklarına gönderilir.
Ödenekler Arası Aktarma (Revize Bütçe) ve Ek Bütçe:
e) İlgili yılın bütçesinde, bütçe toplamını aşmamak kaydıyla ödenekler arasında aktarma

yapılarak hazırlanan revize bütçe, Başkanın onayı ile çıkartılabilir. Başkana verilecek revize
bütçe çıkarma ve bütçe kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi her yılın bütçesinde gösteri-
lir.

Bütçe kalemlerinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmeler olduğu durumlarda ek bütçe
çıkartılır. Ek bütçe, ancak Kurulda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23- Fon hesaplarının tutulması ile ilgili esaslar ve usuller hakkında 16/5/1995

tarihli ve 22285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mali İşler
ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. Ayrıca Finansman Fon Yönetimi
ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından öngörülen istatistiki bilgi niteliğinde olan
tablolar düzenlenir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev ya-

pan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu hükümlerine göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

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

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel-

leştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/11/1997 tarihli ve 23164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştir-
me İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/2/2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştir-
me İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında ve 11 inci maddesinin
altıncı fıkrasında yer alan “Personel ve Eğitim” ibareleri “Personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “görevde yükselme ve unvan
değişikliği” ibaresi “görevde yükselme veya unvan değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (h) ve (ö)
bentleri aşağıdaki şekilde, (n) bendinde yer alan “maddenin” ibaresi “maddesinin” şeklinde
değiştirilmiştir. 

“b) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,”

“h) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,” 
“ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-

rarnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiye-
rarşi içindeki görevleri,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Görevde yükselme ve unvan
değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları” olarak, birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (c) ben-
dinin (1) numaralı alt bendi, aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış; üçüncü fıkrasının (a) bendine
“programcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mühendis, mimar” ibaresi eklenmiştir. 

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kad-
rolar ve hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.”

“1) Sivil savunma uzmanı, araştırmacı,”
“1) Hizmetli, dağıtıcı, bekçi, kaloriferci,” 
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile

(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan (ç) bendinin (2) numaralı alt
bendi yürürlükten kaldırılmış,  aynı fıkrada yer alan “iki yıl” ibareleri “altı ay” olarak değişti-
rilmiş ve aynı fıkranın (c) bendinin  (2) numaralı alt bendine “çözümleyici” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, mühendis, mimar” ibaresi eklenmiştir. 

“Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 ve 68 inci maddelerinde belirtilen atanabilme şartlarını
taşıma ve görevde yükselme sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:”

“b) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Şehir

plancısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mühendis, mimar”  ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın
(c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“1) İki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden me-
zun olmak,”

“1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun
olmak,”
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MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Türkiye
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi ile aynı maddenin ikinci
fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış olup dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Görevde yükselme yazılı sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde
yükselme yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdare” iba-
resi “Sınav Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapı-
lacak” ibaresi “yaptırılacak” olarak, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış; sözlü sınavında
ise en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.” 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde, beşinci fıkrasında yer alan  “sıhri” ibaresi “kayın” şeklinde değiştirilmiştir. 

“(2) Sınav Kurulu; İdare Başkanı veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının baş-
kanlığında, Personel Daire Başkanlığı temsilcisi veya temsilcilerinden üç üye olmak üzere,
başkan dâhil toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz beş kişi yedek üye olarak
belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav-
larına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri
unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme yazılı sınavlarını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği ya-
zılı sınavlarını yaptırmak, sözlü sınavları yapmak ve sınav sonuçlarının ilan edilmesini sağla-
mak,”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Per-
sonel ve Eğitim Daire Başkanlığına” ibaresi “Sınav Kuruluna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gö-
revde yükselme ve unvan değişikliği” ibaresi “görevde yükselme veya unvan değişikliği” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavları kazanarak ataması ya-

pılanların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri
ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava açanların ise sı-
nav belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar Personel Daire Başkanlığında saklanır.” 

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiş; (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (c) bendi
yürürlükten kaldırılmış; aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Doktora öğrenimi yapmış olanlar sivil savunma uzmanı veya aynı düzeydeki görevler ya da
daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.” 

“b) İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler
ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte aranan öğrenim
şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip
olunması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

“ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro
için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, İdare veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartı
ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması
kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

“(2) İdare Hukuk Müşavirliğinde en az üç yıl avukat kadrosunda çalışmış olmak kay-
dıyla, en az on yıl kamu hizmeti bulunanlar hukuk müşaviri kadrosuna atanabilirler.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan unvandan, bu

Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt görevlere ya da daha alt görevlere;
atanılacak unvan için aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet,
sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı ol-
maksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT

VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki hizmet

birimlerinin görev ve yetki alanları ile hizmet birimleri arasındaki iş ilişkilerini düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı teşkilatının görev,

yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygu-

lamaları Hakkında Kanun ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar
ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
354 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,
b) Fon: Özelleştirme Fonunu,
c) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,
ç) Kanun: 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Ka-

nunu,
d) Kurul: Özelleştirme Yüksek Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İdare Teşkilatı

İdare teşkilatı
MADDE 5- (1) İdare teşkilatı aşağıda gösterilmiştir:
a) Başkanlık.
b) Başkan yardımcıları.
c) Hizmet birimleri.
Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Başkan, İdarenin üst yöneticisi olup, birinci derecede imza yetkisine

sahiptir. İdarenin bütün işlerinin Kanun, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanun hükmünde
kararname, ilgili yönetmelik hükümleri, Kurul ve Hazine ve Maliye Bakanı kararları ile diğer
mevzuat hükümlerine göre yönetimi, İdarenin temsili ve Fonun idaresinden Başkan sorumlu-
dur.

(2) Başkan ve başkan yardımcılarına bağlı hizmet birimleri Başkan tarafından belirle-
nir.

Başkan yardımcıları
MADDE 7- (1) Başkan yardımcıları, mevzuatta belirtilen ve Başkan tarafından verilen

görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilatın çeşitli kademeleri ve ilgili hizmet bi-
rimleri arasında uyum ve iş birliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu sağlamakla
yükümlüdür. Başkan yardımcıları Başkan tarafından devredilen yetkileri Başkan adına kulla-
nırlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdarenin Hizmet Birimleri

Başkanlık müşavirleri
MADDE 8- (1) Başkanlık müşavirlerinin görevleri şunlardır:
a) Başkan tarafından tevdi edilen konular hakkında inceleme ve araştırma yaparak sözlü

veya yazılı görüş bildirmek.
b) Başkanın talimatları doğrultusunda ilgili birimler arasında koordinasyon kurmak.
c) İdare içinde veya dışında yapılan toplantılara iştirak etmek.
ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 9- (1) Hukuk müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede
belirtilen görevleri yapmak.

b) İdarenin diğer birimlerince sorulan hukuki konular hakkında sözlü veya yazılı görüş
bildirmek.

c) İdare menfaatlerini korumak, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

ç) İdarenin diğer birimlerince hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri düzen-
lemeleri hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

d) İdarenin taraf olduğu davalar ve takiplerle ilgili olarak gerekli belgelerin hazırlanması
için ilgili birimlerden bilgi, belge, görüş almak ve yargı organlarında İdareyi temsil etmek,
dava sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek.

e) Hukuki mevzuatı takip ederek, yeni mevzuat hakkında İdare birimlerini bilgilendir-
mek.

f) Başkan tarafından verilen diğer işleri yürütmek.
Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı
MADDE 10- (1) Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığının görevleri şun-

lardır:
a) Özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşlarla ilgili olarak öncelikleri belirleyerek

gerekli ön incelemeyi yapmak, özelleştirme kapsamına alınması uygun ise bunlardan hangile-
rinin mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi olacağı veya doğrudan özel-
leştirme programına alınabileceğine ilişkin çalışma ve araştırmaları yapmak ve bu konularda
rapor hazırlamak.

b) Kurulca İdarenin görevlendirilmesi halinde, özelleştirme kapsamına alınan ve ha-
zırlık çalışmalarına tabi tutulan kuruluşlardan hangilerinin anonim şirket haline dönüştürüle-
ceğine, hangilerinin anonim şirket haline dönüştürülmesinin gerekli olmadığına dair araştır-
malar yapmak ve bu konularda gerekli raporları düzenlemek.

c) Özelleştirme kapsamına alınan ve hazırlık çalışmalarına tabi tutulan kuruluşlardan
küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi ya da kapsamdan/programdan
çıkarılarak eski statülerine iade edilmeleri hususunda gerekli değerlendirmeler ile mali ve hu-
kuki yönden hazırlık işlemlerine tabi tutulması gerekenleri ilgili proje grup başkanlığının da
görüşü alınarak tespit etmek, üzerinde gerekli çalışmaları yapmak, İdare tarafından Kurula su-
nulacak zaman çizelgesi ve uygulama planını içeren raporlar ve karar taslaklarını hazırlamak,
çalışma sonuçlarını ve ilgili bilgi ve belgeleri proje grup başkanlığına intikal ettirmek.

ç) İdareye intikal ettirilen, özelleştirmeyi destekleyici ve geliştirici projeleri incelemek
ve projeler hakkında görüşleri oluşturmak.
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d) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların, hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar
bu kuruluşların bağlı bulundukları Bakanlık veya kurumlar ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

e) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
MADDE 11- (1) İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şun-

lardır:
a) Özelleştirme uygulamaları ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin ihalelerde görev ala-

cak komisyon listelerini hazırlamak ve onaya sunma işlemlerini yürütmek.
b) Özelleştirme uygulamaları ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin ihale işlemlerinde

görevli komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek.
c) 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Uy-

gulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği ile 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde
Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ç) Danışmanlık hizmetleri ihalelerinde ihale şartlarının ihale öncesinde, özelleştirme
uygulamaları ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin ihale sonuçlarının ise ihale sonrasında
kamuoyuna duyurulması için Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına gerekli bilgi ve bel-
geleri intikal ettirmek.

d) Özelleştirme uygulamaları ile danışmanlık hizmetlerinin ihale işlemlerine ilişkin her
türlü evrakı hazırlamak ve muhafaza etmek.

e) Danışmanlık ihaleleri sonucu lehine ihale sonuçlanan teklif sahibi ile yapılacak söz-
leşmeleri gerektiğinde ilgili birimlerin yardımı ile hazırlamak ve ilgili birimin teklifi üzerine
hizmetin devamı sırasında hizmet gerekleri de dikkate alınarak, sözleşme süresinin uzatımı
gibi ve benzeri diğer hususlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

f) Danışmanlar tarafından yürütülen hizmetleri ilgili proje grup başkanlığı ile koordi-
nasyon içerisinde izlemek.

g) Daire başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, ge-
rekli incelemelerin yapılarak, ödemenin yapılmasına esas olmak üzere ilgili daire başkanlığına
zamanında gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunmak.

ğ) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı
MADDE 12- (1) Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının

görevleri şunlardır:
a) Fonun yönetimi ile ilgili işlemlerin takibini yapmak, Kanunun 10 uncu maddesinde

yer alan Fonun kullanım alanlarına ilişkin olarak her türlü işlemi yürütmek, bu konuda İdarenin
diğer birimleri ile koordinasyon sağlamak.

b) Kurulun onayına sunulmak üzere Fonun bütçesini, gelir-gider programını ilgili daire
başkanlıkları ve proje grup başkanlıkları ile koordineli olarak hazırlamak.

c) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince, Kurul tarafından
ihracına karar verilen ve Fonun finansman ihtiyacına göre miktarı, uygulanacak faiz oranları
ve şartları belirlenerek bildirilen her türlü menkul kıymetin adedi, değeri ve diğer hususların
tespitine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve her türlü işlemi yürütmek, bu konularda ilgili
diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.

ç) Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince, diğer kıymetli
evrak çek, poliçe, bono hariç Kurul tarafından verilecek kararların gerekleri ile menkul kıy-
metlerin borsada ve borsa dışında, yurt dışı sermaye piyasalarında alım satımı, yurt içi ve yurt
dışında halka arzı ile menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarına satışını, ilgili mevzuat
çerçevesinde yerine getirmek.
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d) Özelleştirilecek kuruluşlarla ilgili yurt içi ve yurt dışında halka arz ile borsada, borsa
dışında ve yurt dışı sermaye piyasalarında satış gibi işlemlerin yürütülmesi konularında; ilgili
daire başkanlıkları veya proje grup başkanlıklarınca yürütülen menkul kıymet ihracına ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu ve menkul kıymetler borsaları ile yurt dışı işlemler için gerekli kayıt
ve izinlerin alınmasını ve satışta aracılık hizmetlerini yerine getirecek banka/bankalar veya
aracı kurum/kurumların belirlenmesini müteakip, banka/bankalar veya aracı kurum/kurumlarla
gerekli ilişkileri kurmak ve yürütmek suretiyle halka arz ve satış işlemlerini gerçekleştirmek,
takip etmek ve sonuçlandırmak.

e) Menkul kıymetlerin borsada, borsa dışında, yurt dışı sermaye piyasalarında alım sa-
tımı, yurt içi ve yurt dışında halka arzı ile ilgili olarak yapılacak teknik işlemleri yürütmek ve
halka arza ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde yapılacak satışları
kamuoyuna duyurmak üzere gerekli bilgileri Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına ilet-
mek.

f) İdarenin pay sahibi olduğu kuruluşlardaki hisse senetleri ile ilgili, kar payı ve yeni
pay alma kupon kesimi, teslim ve tesellüm gibi işlemleri sürekli ve düzenli olarak yürütmek
ve takip etmek, çıkarılacak menkul kıymetlerin basımı ve bunların İdare veznesi dışında sak-
lanması halinde bankalarda muhafazasının sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

g) Yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarının takibi ve analiz işlemlerinin yürütülmesini,
sermaye piyasasına ilişkin bilgi ve belgeler hakkında rapor hazırlanmasını, sermaye piyasaları
ile ilgili kamu kuruluşları tarafından istenecek bilgi ve belgelerin takibini ve ilgili birimlere
intikalini sağlamak.

ğ) Daire başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, ge-
rekli incelemeleri yaparak ödeme işlemini gerçekleştirmek.

h) İlgili daire başkanlığı veya proje grup başkanlığının bildirimi üzerine genel kurul
toplantısı öncesi bankalarda muhafaza edilen hisse senetlerinin bloke edilmesi işlemlerini yü-
rütmek.

ı) Fon ile ilgili her türlü giriş ve çıkışa ilişkin işlemleri kayıt altına almak.
i) Proje grup başkanlıklarınca intikal ettirilen özelleştirme programındaki kuruluşların

yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları ile finansman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin talepler ko-
nusunda inceleme ve değerlendirme yapmak, görüş oluşturmak.

j) Proje grup başkanlıklarınca gerçekleştirilen sermaye artırım işlemleri ile Fonun gelir
giderlerine yönelik istatistiki verileri hazırlamak.

k) Menkul kıymet alım, satım, halka arzlar ve saklama işlerine ilişkin ödemeleri yap-
mak.

l) Özelleştirme ile ilgili olarak Fon muhasebe işleriyle ilgili birimlerden intikal eden
ödeme evrakının, tutarların doğruluğuna ve belgelerin tamlığına ilişkin kontrolü ile gerekli
ödemelerin yapılmasını sağlamak.

m) Özelleştirme ile ilgili satış geliri, programdaki kuruluşların bedelli veya bedelsiz
sermaye artırımları, temettü geliri, vergi istisnası ve yönetim kurulu üyeliği ücretleri ve diğer
gelirlere ait belgeleri ve ilgililer tarafından İdareye yapılması gerekli ödemeleri ilgili birimlerle
koordineli olarak takip etmek.

n) Özelleştirme işlemleri ile ilgili İdare adına her türlü kıymetli evrakı düzenlemek,
Fon muhasebe veznesinde saklanan/saklanacak menkul kıymetler ile her türlü kıymetli evrakı
belge karşılığı alarak muhafaza etmek ve kayıtlarda izlemek.

o) Fonun bütçesi ve muhasebe işlemleri ile ilgili olarak bankalarla gerekli mutabakat-
ların yapılmasını sağlamak ve söz konusu işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının yapıl-
masını, mahsup fişlerinin düzenlenmesini ve kontrolünü yapmak.
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ö) Diğer kuruluşlarla yapılacak yazışmalar ve toplantılarda İdarenin Fon muhasebe ve
Fon bütçesi ile ilgili mali işlemlerini etkileyen konularda görüş beyan etmek.

p) Fon muhasebe ve Fon bütçe muhasebe kayıtları ile ilgili olarak bilgi, belge ve kayıt-
ların tam ve düzgün olarak arşivlenmesini sağlamak.

r) İdareye ait yıllık faaliyet raporunda kullanılmak üzere Fon muhasebe ve Fon bütçe
ile ilgili bilanço ve gelir-gider tablolarına ilişkin açıklamaları hazırlayarak ilgili birime zama-
nında göndermek.

s) Fon muhasebe ve Fon bütçe muhasebeye ilişkin yıl sonunda tüm raporların düzen-
lenmesi için ilgili birimler arasında mutabakat çalışmaları yapılarak, sonucunda mutabık olun-
duğuna dair veya mutabık olunmamışsa ve düzeltilemiyorsa mutabakatsızlık nedenlerinin be-
lirtileceği tutanakları düzenleyerek yıl sonu işlemlerini kesin sonuçlara bağlamak ve gerekli
mali tabloları hazırlamak.

ş) Daire başkanlığına gelmiş ve kayıtlara alınmış bilgi ve belgeler neticesinde aylık mi-
zan ve raporların hazırlanmasını sağlamak.

t) İhaleler nedeniyle teklif sahipleri tarafından, yönetmelik ve şartnamelerde belirtilen
diğer teminatlar hariç, bankalar ile yetkili finans kuruluşlarından temin edilerek İdareye veri-
lecek teminat mektuplarını ve ilgili bankaca teyidi yapılmış bloke çekleri, dövizi teslim almak,
kaydetmek ve muhafaza etmek, teslim alınan teminat mektuplarını ihale sonunda ihale ile iliş-
kisi kesilen teklif sahiplerine iade etmek.

u) Özelleştirme uygulamalarında öngörülen yükümlülüklerin gerçekleşmesi nedeniyle
Özelleştirme Sonrası Takip İşleri Proje Grup Başkanlığı tarafından teslim edileceği bildirilen
her türlü kesin teminatın ve diğer kıymetli evrakın teslim edilmesini sağlamak.

ü) İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca ve Finansman Fon Yönetimi
ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca yapılan ihalelerde alınan geçici ve kesin teminat-
ların paraya çevrilmesinin tespiti ve bildirimi üzerine, teminatların nakde çevrilmesine ilişkin
işlemleri yürütmek.

v) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
MADDE 13- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer

mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
b) Çeşitli ülkelerde yapılmış ve yapılmakta olan özelleştirme çalışmaları konusunda

bilgi toplayıp bunları değerlendirerek bu bilgilerin ışığında araştırma sonuçları hakkında ilgili
birimlere önerilerde bulunmak.

c) Yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli kuruluşlarda veya bunların düzenlediği toplantı-
larda İdarenin katılımının sağlanması için gerekli bilgilendirmeyi yapmak, bu hususlarda İda-
renin ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

ç) Kurulun faaliyetleri ile ilgili olarak İdarenin sekretarya hizmetlerini ve Kurul karar-
larının İdare dışındaki ilgili makam, kurum ve kuruluşlara dağılımına ilişkin işlemleri yürüt-
mek.

d) Resmî Gazete’de yayımlanması gereken İdare kararlarını yayımlatılmak üzere Basın
ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına intikal ettirmek.

e) Kurul kararlarını, ilgili Bakanlık ve Başkanlık olurlarının asıllarını/suretlerini mu-
hafaza etmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
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f) Cumhurbaşkanlığı veya ilgili bakanlıklarından cevaplandırılmak üzere İdareye gön-
derilen soru önergeleri ile ilgili işlemleri takip etmek ve gerektiğinde ilgili birimlerle koordi-
nasyon kurmak, gerekli cevapların verilmesini sağlamak.

g) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile İdarenin genel-
gelerinin İdarenin ilgili birimlerine veya tüm personele duyurulmasını ve bunların özelleştirme
programındaki kuruluşlara intikalini sağlamak.

ğ) Sayıştay Başkanlığının, İdarenin faaliyetlerine ilişkin raporlarındaki bulgulara veri-
lecek cevapları koordine etmek ve rapor haline getirerek ilgili makam ve kuruluşlara sunul-
masını temin etmek.

h) Mevzuat hazırlık çalışmalarını yapmak ve koordine etmek.
ı) İdare teşkilat şemasının hazırlanması ve birimlere duyurulması işlemlerini yürütmek.
i) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine

getirmek.
Personel Daire Başkanlığı
MADDE 14- (1) Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İdarenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak,

personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, personel ihtiyaçlarını proje
grup başkanlıkları, daire başkanlıkları ve başkan yardımcılıklarıyla koordine ederek saptamak.

b) İdare personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işleri yapmak, özlük
dosyalarını muhafaza etmek.

c) İdarenin hizmet içi eğitimi ve ihtisas eğitimi planlarını hazırlamak, hizmet öncesi,
hizmet içi programlarını düzenlemek ve uygulamak, seminer, sempozyum, panel gibi ihtisas
eğitim faaliyetlerini düzenlemek.

ç) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların etkin çalışma ilkesi göz önünde bulun-
durularak istihdam yapılarını oluşturmak, çalışma şartlarına ilişkin incelemeler yaparak peri-
yodik değerlendirme raporu hazırlamak, ilgili birimlere bilgi vermek ve özelleştirme işlemleri
çerçevesinde istihdam konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

d) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalacak iş yasalarına tabi personelin istih-
damı ile ilgili politika ve uygulamaları İdarenin ilgili birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla
koordineli olarak yürütmek.

e) Özelleştirme programındaki kuruluşların; verimliliğin artırılması ilkesi gözetilerek,
personel alımı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına ilişkin talepleri hakkında karar verilmesine
yönelik işlemleri, ilgili proje grup başkanlığı ile iş birliği halinde yürütmek.

f) Personel özlük hakları ile personele sağlanacak ayni ve maddi haklarla ilgili olarak
haklı nedenlere dayanmayan uygulama farklılıklarının giderilmesi için idari tedbirlerin alınması
ve gerektiğinde mevzuatta değişikliğe gidilmesi hususunda görüş oluşturmak.

g) Kanunun 21 inci maddesi hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu ile yapılacak pro-
tokol ile belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde İdarece yapılacak işlemleri yürütmek.

ğ) Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, ka-
patılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi personel, sözleşmeli personel ve nakle tabi diğer personel ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak
personelin Kanunun 22 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat gereğince atamalarının yapılıp
diğer kuruluşlara nakli hususunda İdare tarafından yapılması gereken işlemleri ilgili proje grup
başkanlığı ile iş birliği içerisinde yapmak, Kanunun 22 nci maddesi gereğince yapılacak öde-
melerin Fondan karşılanmasına ilişkin işlemleri Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasa-
ları Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.
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h) Kanunun 24 üncü maddesi gereğince Fondan yapılacak ödemelere ilişkin işlemleri
ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.

ı) Daire başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, gerekli
incelemelerin yapılarak, ödemenin yapılmasına esas olmak üzere ilgili daire başkanlığına za-
manında gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunmak.

i) İdareye devredilen kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, tasfiye kurulu
üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme prog-
ramına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, mües-
sese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdür-
lüklerine yapılacak atama ve bu görevlerden alınmalara ilişkin her türlü işlemi yürütmek, iz-
lemek ve arşivlemek.

j) İlgili daire başkanlıkları veya proje grup başkanlarının bildirimi üzerine, genel kurul
tarihlerini yapılacak atamalar yönünden izlemek.

k) Özelleştirme programında bulunan kuruluşların ihtiyaçlarına binaen kurum içinden
ve dışından yapacakları personel hareketlerini, istihdam değişikliklerini takip etmek, izlemek,
yürütmek ve buna ilişkin işlemleri sonuçlandırmak, personel hareketleri ve istihdam değişik-
likleri konularında ilgili proje grup başkanlıklarını bilgilendirmek.

l) Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan personelin kurum içinde ve özel-
leştirme programındaki diğer kuruluşlar ile Kanun gereğince yapılacak işlemlerin aksamama-
sını teminen özelleştirilmiş kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin talepleri
inceleyip sonuçlandırmak.

m) Özelleştirme programındaki kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olarak İdare tarafından
yaptırılacak inceleme, denetleme, araştırma, raporlama işlemlerinin takip ve koordinasyonunu
yürütmek.

n) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
MADDE 15- (1) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İdare personelinin ve ailelerinin kurum tabipliğinden yararlanmaları ile ilgili işlemleri

yapmak, İdare lojmanlarının İdare personeline tahsis ve takip işlemlerini yürütmek.
b) İdare için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri düzenlemek

ve yürütmek.
c) Temizlik, yemekhane/tabldot, ulaştırma, koruma ve güvenlik, yönlendirme, aydın-

latma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma hizmetleri ve benzeri diğer teknik ve idari hizmetleri yap-
mak veya yaptırmak.

ç) Genel evrak, arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
d) İhtiyaç duyulan her türlü menkul ve gayrimenkulün kiralama ve satın alma işlemle-

rini yürütmek.
e) İdarenin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet ve

yapım talepleri için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuata göre
ihale işlem dosyalarını hazırlayarak gerçekleştirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, söz-
leşmelerini yapmak ve diğer birimlerden gelen talepleri bütçe olanakları ve ilgili mevzuat kap-
samında gerçekleştirmek.

f) İlgili birim tarafından gerekli izin ve onaylar alınarak hazırlanan teknik şartname ile
birlikte ihale dosyasının gönderilmesinden sonra, ihale komisyonu oluşturmak, ilan ve ihale
işlemlerini yürütmek, sözleşme imzalandıktan sonra uygulanmak üzere ilgili birime gönder-
mek.
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g) İdare birimlerince talep edilen ve ortak kullanılan sarf malzemelerini temin etmek
üzere satın alma talep evraklarını kontrol etmek, piyasada fiyat araştırması yaparak piyasa fiyat
araştırma tutanağı düzenlemek ve satın alma işlemini sonuçlandırmak.

ğ) Satın alma ile ilgili evrakların ödeme işlemlerinin yapılması için ilgili birime havale
edilmesini sağlamak.

h) İdarenin sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum
hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

ı) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre demirbaş ve tüketim mal-
zemelerinin kayıt ve takip işlemlerini yapmak, İdare ambarlarının yıl sonu sayım ve devirlerini
gerçekleştirmek, çıkan envanteri ilgili birimlere bildirmek.

i) Ekonomik ömrü tükenen malzemeleri ayırmak ve hurdaya ayrılmış malzemelerin sa-
tışı/devri/hibesi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

j) İdare bilişim altyapısının güncel teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlanmasını
ve uyumunu sağlamak, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak,
politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

k) İdarenin bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, İdare internet sayfası, elektronik imza
ve elektronik belge, elektronik arşiv ve dokümantasyon merkezi uygulamaları ile ilgili teknik
çalışmaları yapmak.

l) İdarenin mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve gün-
cellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini temin etmek ve bu konularda görev
üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet
içi eğitim almalarını sağlamak.

m) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
MADDE 16- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İdarenin basınla ilişkilerini planlamak ve yürütmek, bu amaçla yapılacak basın açık-

lamaları ile ilgili işlemleri yürütmek, faaliyetlere yönelik soruları ilgili birimlerin yardımıyla
cevaplamak, basın toplantıları düzenlemek, gerçeğe uymayan yayınlara karşı gerekli düzeltme
ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara teklifte bulunmak ve kitle iletişim araç-
larıyla ilişki kurmak ve sürdürmek.

b) İdarenin halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, bu amaçla, özelleştirme
programı ve uygulamalarına ilişkin talep edilen bilgileri sağlamak, ilgili birimlerin koordinas-
yonuyla, İdarenin faaliyetlerine ilişkin süreli ya da süresiz yayınları çıkarmak, özelleştirme ile
ilgili seminer, sempozyum, panel, yarışma ve benzeri faaliyetleri organize etmek, bu gibi or-
ganizasyonlarda İdarenin temsil edilmesini sağlamak, İdare faaliyetlerine ilişkin olarak ka-
muoyuna bilgi vermeye yetkili makamdan talep edilen her türlü bilgiyi derlemek, ilgili kuru-
luşlara intikalini sağlamak, kurum içi organizasyonlarla kurum kimliğinin gelişmesi ve pekiş-
mesine katkıda bulunmak.

c) İdarenin reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak; gerek duyulan hallerde ku-
ruluşların özelleştirilmesine ilişkin düzenlenen kampanyalar konusunda ilgili daire başkanlık-
ları ile proje grup başkanlıklarına yardım etmek; genel halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyala-
rının düzenlenmesi halinde gerekli işlemleri yürütmek.

ç) Basında yer alan ve İdarenin faaliyetleri ile ilgili haberleri izlemek ve arşivlemek,
bunların Başkan, başkan yardımcıları ve Hukuk Müşavirliğine dağıtımını sağlamak.
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d) İdare faaliyetlerine ilişkin verileri derlemek, değerlendirmek ve kamuoyuna sunmak.
e) İlgili birimlerden gelecek bilgiler dahilinde Cumhurbaşkanlığına ve ilgili diğer ma-

kamlara sunulacak brifing ve raporları hazırlamak.
f) Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen kuruluşların nihai devir işlemlerinin

onaylanmasına ilişkin İdare kararlarının yayımlanmasını sağlamak.
g) Kanunda, öngörülen kamuoyuna duyurma işlemlerini yürütmek.
ğ) Türkiye’de özelleştirme programının uluslararası düzeyde tanıtılması, gerekli tek-

nolojinin transferi, yurt dışında yapılan özelleştirme uygulamalarının takibi ve benzeri faali-
yetlerin yürütülmesi ile söz konusu uygulamalardan Türkiye’de gerçekleştirilebilecek olanlar
hakkında Başkana sunulmak üzere rapor hazırlamak.

h) Daire başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde, ge-
rekli incelemelerin yapılarak, ödemenin yapılmasına esas olmak üzere ilgili daire başkanlığına
zamanında gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunmak.

ı) 19/4/2004 tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
hükümleri ile Bilgi Edinme Birimine verilen görevler çerçevesinde, vatandaşlardan ve kurum-
lardan gelen sözlü ve yazılı başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlerden gelecek bilgileri baş-
vuru sahiplerine iletmek.

i) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen sözlü ve yazılı baş-
vuruları değerlendirmek ve ilgili birimlerden gelecek bilgileri başvuru sahiplerine iletmek.

j) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca İdare
tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri İdare adına gerçekleştirmek.

k) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Grup Başkanlıkları

Proje Grup Başkanlığı (Özelleştirme Sonrası Takip İşleri)
MADDE 17- (1) Grup (Özelleştirme Sonrası Takip İşleri) Başkanlığının görevleri şun-

lardır:
a) Kurul kararları çerçevesinde yapılacak sözleşmelerde öngörülen tarafların yatırım

taahhütleri, istihdam durumu, gecikmeli halka arz ve benzeri hak ve yükümlülüklerinin, süre-
sinde ve sözleşmelerde belirlenen şekil ve nitelikte yerine getirilip getirilmediğini izlemek.

b) (a) bendinde belirlenen hususlarla ilgili inceleme ve tespit raporları düzenlemek/dü-
zenlettirmek.

c) Yapılan inceleme ve tespitler sonucu sözleşme şartlarına aykırılığın varlığı halinde
gerekli yasal işlemleri başlatmak üzere Başkanlık Oluru alarak Hukuk Müşavirliğine intikalini
sağlamak.

ç) Sözleşmeye uygunluğun gerçekleşmesi halinde, sözleşme gereğince alınan kesin te-
minatların alıcıya teslimi hususunda ilgili birimlere bildirimde bulunmak.

d) İzleme ve faaliyet sonuçlarını dönemsel olarak Başkana ve ilgili başkan yardımcı-
lıklarına iletmek.

e) Özelleştirme sonrası dönemde özelleştirme konusu proje uygulaması hakkında ortaya
çıkacak her türlü yazışma, müzakere, değerlendirme ve benzeri diğer hususlara ilişkin olarak
İdarece ilgili makam, kişi, kuruluş ve kurumlar nezdinde yapılacak işlemleri gerektiğinde İda-
renin diğer birimleri ile koordinasyon içinde yürütmek.
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f) Özelleştirilen kuruluşları karlılık, verimlilik, kapasite kullanımı, istihdam, yatırım
gibi kriterler açısından izlemek, özelleştirme öncesi dönemle karşılaştırmalı olarak değerlen-
dirmek, bu değerlendirmeler neticesinde yeni özelleştirme uygulamalarına yönelik önerilerde
bulunmak, bu amaçlarla inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

g) Satışı yapılan tesis, işletme ve benzeri kuruluş ve varlıkların, satış sözleşmeleri gereği
takibe alınan hak ve alacaklarıyla ilgili işlemler hakkında gerekli birimlere bilgi ve belgeleri
aktarmak.

ğ) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

Proje Grup Başkanlığı (Gayrimenkul İşlemleri)
MADDE 18- (1) Grup (Gayrimenkul İşlemleri) Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait taşınmazlara ve sorunlarına ilişkin tes-

pitlerde bulunarak, İdarenin ilgili birimlerine görüş bildirmek.
b) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların ser-

mayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları
sonucu devir tarihine kadar, özelleştirme kapsam ve programında olan taşınmazların; gerekli
olması halinde her tür ve ölçekte imar planı ve plan raporlarını yapmak/yaptırmak, imar planları
hakkında ilgili kurum/kuruluşların görüşlerini almak ve planlara yönelik Kurul kararlarını ha-
zırlamak.

c) İmar planlarına yönelik mühendislik etütlerini ve haritalarını yapmak/yaptırmak, ge-
rekli görülmesi halinde ifraz, tevhid ve imar uygulaması işlemlerini yürütmek.

ç) Taşınmazlara yönelik varsa şerh ve beyanları incelemek, gerekli olması halinde ter-
kinine yönelik işlemleri yürütmek.

d) Gayrimenkul işlemlerine ilişkin danışman seçimi hususunda gerekli bilgi ve belgeleri
İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına iletmek, iş tanımı ve şartname esaslarını
bildirmek.

e) Özelleştirme kapsam ve programına alınacak taşınmazlarla ilgili Proje Değerlendirme
ve Hazırlık Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak.

f) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yü-
rütmek.

Diğer Proje Grup Başkanlıkları
MADDE 19- (1) Diğer Proje Grup Başkanlıklarının görevleri şunlardır:
a) Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak mevcut durumları itibarıyla

anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ana sözleşmelerinin Kanuna uygun hale getirilmeleri
ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan gerekli görülenlerin Kanuna uygun ana söz-
leşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürülmelerine, anonim şirket statüsünde olan-
ların aktiflerinin bir kısmının satış yoluyla bir başka şirkete devri veya şirkette mevcut aktif-
lerinin bir kısmının ayni sermaye şeklinde konularak yeni şirket kurulması suretiyle bölünme-
lerine veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.

b) Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarını müteakip bunlardan anonim şirket
statüsünde olan veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu
payı % 50’nin altına düşünceye, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredil-
dikleri tarihe kadar bunların sermaye miktarının tespitine kuruluş, birleşme veya bölünmele-
rinde gerekli düzenlemelerin yapılmasına, mal varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin
esasların tespit edilmesine, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemenin yapılarak
bu işleri kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasına ilişkin işlemleri yapmak ve bu konularda gerek-
tiğinde ilgili birimler ile koordinasyonu temin etmek.
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c) Kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulması hallerinde ayni sermayenin de-
ğerlendirilmesinin yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin işlemleri ilgili daire başkanlığı ile
koordinasyon içinde yapmak.

ç) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında
taşınmazların devri, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli devri
zorunlu olan taşınmaz malların devrine ilişkin işlemlerini koordine ederek uygulanmasını sağ-
lamak.

d) Özelleştirme programındaki kuruluşların yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları ile fi-
nansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin talepler konusunda Finansman Fon Yönetimi ve
Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına gerektiğinde görüş bildirmek.

e) Kuruluşlar hakkında idari, mali ve hukuki düzenlemeler yapılmasına karar verilmesi
halinde buna ilişkin işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

f) Özelleştirme programındaki kuruluşların hesapları ile faaliyetlerine ilişkin gerekli
düzenlemeleri yapmak, kaynak kullanımlarına, taşınmaz edinmelerine, kiralamalarına ve bu
taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine ilişkin talepler üzerinde çalışmalar
yapmak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek.

g) Kuruluşlar hakkında özelleştirmeye ilişkin güncelleştirilmiş detaylı iş planı ve zaman
çizelgesi hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, çıkan aksaklıkları giderici tedbirleri almak,
bunları periyodik olarak Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına
iletmek.

ğ) Özelleştirmeye ilişkin olarak değer tespit komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin
teklifi hazırlamak, değer tespit komisyonlarınca yürütülen çalışmalar ile ilgili istenecek tüm
teknik desteği sağlamak.

h) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerdeki temettü gelirleri ile bedelli veya bedelsiz
yapılan sermaye artırımlarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, bilgi ve belgeleri tahakkuka
esas olmak üzere ilgili daire başkanlıklarına intikal ettirmek.

ı) Değer tespit komisyonu ve İdare ile danışmanlar arasındaki koordinasyonu sağlaya-
rak, özelleştirilecek kuruluşlara ilişkin, değer tespit raporu, tanıtım dokümanı, bilgi kitapçığı,
sirküler ve buna benzer dokümanların hazırlanmasını sağlamak.

i) İşlemleri yürütülen kuruluşlarla ilgili danışman seçimi hususunda gerekli bilgi ve
belgeleri İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına iletmek, iş tanımı ve şartname
esaslarını bildirmek.

j) Diğer daire başkanlıkları ile proje grup başkanlıklarının görev alanlarına giren ko-
nularda, bu birimler ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

k) Kurul tarafından belirlenen özelleştirme yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkılması
için gerekli bilgi ve belgeleri İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına iletmek.

l) Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda idari, mali ve hukuki yönden yapılacak
düzenlemelerin gerektirdiği harcamaların karşılanmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve işlem
sonuçlarını gerekli aktarmalar yapılmak üzere Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları
Daire Başkanlığına bildirmek.

m) Özelleştirme programındaki kuruluşların gayrimenkullerine ilişkin Kanunda yazılı
her türlü bilgi ve belgeleri gerekli işlemleri yürütmek üzere Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup
Başkanlığına intikal ettirmek.

n) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların genel kurullarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
kuruluşlarla ilgili olarak genel kurul tutanaklarının, kar dağıtımına ilişkin kararlar ile sermaye
değişimlerinin, şirketler tarafından intikal ettirilen yönetim kurulu kararlarının, bütçe ve yıllık
yatırım programları ile finansman tablolarının sürekli ve düzenli bir şekilde ilgili birimlere in-
tikalini sağlamak.
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o) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların genel kurul toplantılarına İdare adına iştirak et-
mek, kuruluşlarla ilgili olarak genel kurul toplantı tutanakları, kar dağıtımına ilişkin kararlar
sermaye değişimleri, şirketler tarafından intikal ettirilen yönetim ve denetim kurulu kararları,
bütçe ve yıllık yatırım programları ile finansman tablolarının, sürekli ve düzenli bir şekilde
ilgili birimlere intikalini sağlamak.

ö) Özelleştirme uygulamalarına ilişkin hazırlanan ihale şartnameleri ve sözleşmelerle
ilgili olarak, Özelleştirme Sonrası Takip İşleri Proje Grup Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliğinin
yanı sıra, ihale yöntemine/usulüne ve özelleştirilecek kuruluşun niteliğine göre Personel Daire
Başkanlığından görüş almak, ayrıca Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire
Başkanlığından ve Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanlığından güncel bilgi ve verileri
talep etmek.

p) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardaki İdarenin ortaklık ilişkisinden do-
ğan her türlü hak ve alacakların tahsili hususunda çıkacak ihtilaflarla ilgili olarak gerekli yasal
işlemler başlatılmak üzere Başkanlık Oluru alarak Hukuk Müşavirliğine intikalini sağlamak.

r) İşlemlerini yürüttükleri kuruluşların faaliyetlerine ilişkin, Sayıştay Başkanlığı tara-
fından hazırlanan raporları incelemek ve bu raporlara ilişkin işlemleri yürütmek.

s) Proje grup başkanlığı tarafından kendi görev alanında ödeme gerektiren işlemlerde,
gerekli incelemelerin yapılarak, ödemenin yapılmasına esas olmak üzere ilgili daire başkanlı-
ğına zamanında gerekli belgelerle birlikte bildirimde bulunmak.

ş) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan İdareye intikal eden yıllık yatırım prog-
ramları ile yıllık bütçeleri incelemek, değerlendirmek ve İdare görüşü ile birlikte ilgili kurum-
lara iletilmesini sağlamak.

t) Kuruluşların yapıları ve sahip oldukları lisans, marka ve benzeri hakların kuruluşun
özelleştirilmesinde hukuki bir engel teşkil edip etmediğini ilgili kuruluşlardan görüş almak su-
retiyle tespit etmek.

u) Yürütmekte olduğu görevlere ilişkin olarak diğer kurumlar tarafından gönderilen
özelleştirme kapsam ve programına alma taleplerini, proje görüşü ile birlikte Proje Değerlen-
dirme ve Hazırlık Daire Başkanlığına iletmek.

ü) Başkan veya bağlı olduğu başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki devri
MADDE 20- (1) Başkan, başkan yardımcıları, I. hukuk müşaviri, daire başkanları, proje

grup başkanları kendilerine mevzuatla verilmiş olan yetkilerin bir kısmını sınırlarını açıkça ve
yazılı olarak belirlemek şartıyla astlarına devredebilirler.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Başkan yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23- (1) 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel-

leştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA DEĞER TESPİTİ VE İHALE 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 29/11/2003 tarihli ve 25301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleş-

tirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin 2 nci  maddesi başlığı ile birlikte

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları

Hakkında Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmış-

tır.” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun:  24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Ka-

nunu,

b) Kurul: Özelleştirme Yüksek Kurulunu,

c) Bakan: Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

d) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

e) Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

f) Değer Tespiti: Özelleştirilecek kuruluşun, varlık veya hisse değerinin tespitine yönelik

değer tespit komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri,

g) İhale: Duyuru ile başlayıp ihale şartnamesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve Kurulun

veya Başkanın onayı ile tamamlanan tüm işlemleri,

h) İhale Şartnamesi: İhale konusu işin genel ve özel şartlarına ilişkin belgeyi,

ı) Komisyon: Özelleştirme uygulamalarına yönelik değer tespiti ve ihale işlemlerini

yürütmek ve sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan komisyonları,

i) Teklif sahibi: İhalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarını,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü ve 13 üncü maddelerinde yer alan “Başbakanın”

ibareleri “Bakanın” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“Değer tespit sonuçları, kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşme-

sinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulur.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” iba-

resi “bir” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “önce” ibaresinden sonra gelmek

üzere “İdarenin internet sayfasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer

alan “, dilediğine yapmakta” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “İhale Hizmetleri Daire

Başkanlığına” ibaresi “İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığına” olarak değiştiril-

miş; 13 üncü ve 17 nci maddelerinde yer alan “İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı” ibareleri

“İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16-  4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 353 üncü mad-

desinin üçüncü fıkrası gereğince, özelleştirme programındaki kuruluşların yetkilendirilmesi

halinde; uygulanacak ihale usulü ile değer tespit ve ihale komisyonlarının teşkili, ilgili kuru-

luşun karar almaya yetkili organının kararı ile belirlenir. Değer tespit ve ihale komisyonları

kuruluş ita amiri olan genel müdürü veya genel müdürün verdiği yetkiye istinaden genel müdür

yardımcısı başkanlığında beş asil üye ve beş yedek üyeden oluşturulur. Kuruluşun yetkilendi-

rilmesi halinde yazılacak yazıda verilen yetkinin usul ve esasları açık ve net olarak belirtilir.

Bu çerçevede oluşturulacak değer tespit ve ihale komisyonlarının görevleri ve çalışması Ka-

nunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 353 üncü maddesine göre verilen yetki çer-

çevesinde ilgili kuruluş tarafından gerçekleştirilen ihale işlemleri, ihale işlem sonuçları ve bu

sonuçlara ilişkin kuruluş yetkili organının kararı ilgisine göre Başkanın veya Kurulun onayına

sunulur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdari

ve Mali İşler Daire Başkanlığına” ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları

Daire Başkanlığına” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
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Türkiye İş Kurumundan:
TOPLUM YARARINA PROGRAMLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer

mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar
başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek
ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü
hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen Toplum
Yararına Programların yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasasının ih-

tiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilecek olan Toplum Yararına
Programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-

nununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi ile yedinci fıkrası ve 4 sayılı Bakan-
lıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 617 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyet-

lerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların
oluşturduğu kriz halini,

b) Adres kayıt sistemi: Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yabancıların yerleşim
yeri ve diğer adres bilgilerinin güncel olarak takip edildiği elektronik ortamı,

c) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal ka-
yıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

ç) Aktif işgücü hizmetleri: İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki
niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş-
gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetleri,

d) ALO 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezini,
e) Denetim Kurulu: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 625 inci maddesinin

altıncı fıkrası kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen işgücü yetiştirme faaliyet-
lerini denetlemek üzere oluşturulan il istihdam ve mesleki eğitim denetim kurullarını,

f) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
g) Hizmet birimi: İl müdürlükleri ile hizmet merkezlerini,
ğ) Hizmet merkezi: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine bağlı olarak kurulan birimi,
h) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetleri sunabilecek kamu kurum

ve kuruluşlarını,
ı) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü,
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i) İş birliği: Kurum ve hizmet sağlayıcı arasında sözleşmenin kurulmasıyla ortaya çıkan
ilişkiyi,

j) Katılımcı: Toplum Yararına Programlara katılanları,
k) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
l) Mücbir sebep: İnsan iradesi, gücü ve müdahalesiyle önüne geçilemeyen deprem, yıl-

dırım, kasırga gibi doğa kaynaklı afetler; genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik
ilanı ve benzeri sosyal kriz hallerini,

m) Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar:  İş gücü piyasasında yer alan diğer
gruplara göre istihdamında daha fazla güçlük çekilen; kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler,
engelliler gibi grupları,

n) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
o) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi

gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,
ö) Sistem: Düzenlenen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılma-

sına imkân sağlayan Kurum bilgi işlem ağını,
p) Toplu yaşam alanları: Kadın sığınma evleri, yurt ve benzeri yerleri,
r) Toplum Yararına Program (TYP): Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer

mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar
başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyen ve
bu kişilere geçici gelir desteği sağlayan programları,

s) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla sözleşme
ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcıları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
TYP uygulanabilecek durumlar
MADDE 5- (1) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dola-

yısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı
Sivil Savunma Kanunu kapsamında meydana gelen afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir
sebep kararlarını müteakip veya bunlar beklenmeksizin meydana gelen sosyal kriz durumlarını
aşmak için ihtiyaç görülmesi halinde kamusal hizmetleri desteklemek amacıyla program dü-
zenlenebilir.

(2) Belirli bir mesleğe yönelik TYP düzenlenemez.
Hizmet sağlayıcılar
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki programlar iş birliği yöntemiyle kamu

kurum ve kuruluşları ile düzenlenir.
(2) Hizmet sağlayıcı kurum veya kuruluşların kuruluş amaçlarının hizmetin konusuna

uygun olması ve bunların hizmetin gerektirdiği yeterlilik ve deneyime sahip olmaları gerekir.
Bu hususlarla ilgili olarak il müdürlüğü inceleme yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

TYP taleplerinin alınması, sözleşme imzalanması ve TYP’nin ilanı
MADDE 7- (1) TYP uygulanmasına ilişkin talepler hizmet sağlayıcılar tarafından il

müdürlüklerine iletilir.
(2) Talebin Genel Müdürlükçe uygun bulunmasını ve il müdürlüğüne ödenek tahsis

edilmesini müteakip yüklenici ile il müdürlüğü arasında, programın niteliğini ve karşılıklı hak
ve yükümlülükleri gösteren sözleşme imzalanır ve programlar sistem üzerinden ilan edilir.

(3) Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde ivedi durumlarda ilana çıkılmaksızın
program düzenlenebilir.
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Başvuru ve katılım şartları
MADDE 8- (1) TYP’ye katılmak için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-

nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor
olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

şartları aranır.
(2) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı

alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kap-
samında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den
yararlanabilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından belirli bir hane gelir şartı getirilebilir.
Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi
MADDE 9- (1) Sistem üzerinden açılan ilanlara başvuru süresi boyunca e-Devlet, ALO

170 ve e-şube üzerinden başvurular alınır. Zorunlu hallerde hizmet birimlerince de başvuru
alınabilir.

(2) Sistemden kaynaklı sorunlara bağlı olarak süresi içerisinde başvurusu alınamayan
kişilerin başvuruları, ilgili TYP’nin katılımcılarının belirlenmesinden önce müracaat edilmesi
durumunda, değerlendirmeye alınabilir.

(3) Katılımcıların TYP’nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar
arasından programın uygulandığı yere en yakın bölgeden seçilmesi esastır.

(4) TYP’lere devam süresince adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden ki-
şilerden yalnızca birisi katılabilir. Toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aran-
maz.

(5) Seçimden önce, TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan veya TYP’nin aksamasına
ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.

(6) Terör örgütlerine ya da Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ki-
şiler TYP’ye katılamaz.

(7) Katılımcı olarak belirlenen kişiler için güvenlik incelemesi yapılabilir. Güvenlik in-
celemesi yapılan katılımcının terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut bun-
larla irtibatı olduğunun tespit edilmesi halinde tespit tarihi itibarıyla programdan çıkışı verilir.
Katılımcıya katılım sağlanan günler için ödeme yapılır.

(8) İl müdürlüğü; sözleşme konusu programın niteliğine ve özelliğine uygun katılım-
cıları belirleyebilmek amacıyla katılımcı seçiminde noter kurası yöntemi veya liste yöntemini
kullanabilir ya da katılımcıların yüzde seksenini noter kurası yöntemi, yüzde yirmisini ise liste
yöntemi ile belirleyebilir. İl müdürlüğünün, hangi yöntemi kullanacağını katılımcı seçimine
ilişkin ilanda belirtmesi gerekir.

TYP’nin uygulama esasları
MADDE 10- (1) TYP’lerde haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir.
(2) TYP katılımcı sayısı, uygulanacak programın niteliğine, uygulanacak alanın geniş-

liğine ve/veya program için ayrılan kaynağın miktarına göre beş kişiden az olmamak üzere be-
lirlenir.
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(3) TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı aydır ve sözleşmede belir-
lenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

(4) TYP’nin süresi uzatılamaz.
(5) Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.
(6) Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler

ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az
üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört
ay geçmedikçe yeni bir TYP’den yararlanamaz.

(7) TYP’nin başlatılması aşamasında belirlenen sayıda katılımcı bulunamaması ya da
TYP’nin yürütülmesi sırasında hizmet sağlayıcının kusuru dışında katılımcı sayısında azalma
olması durumlarında hizmetin gereği gibi ifasına engel olmamak kaydıyla programa devam
edilebilir.

(8) TYP’den ayrılan ya da ilişiği kesilen katılımcının yerine yedeklerden, bunun da
mümkün olmaması halinde başvuru ve katılım şartlarını sağlayan kuruma kayıtlı kişiler ara-
sından yeni katılımcılar TYP’ye dâhil edilebilir.

Devam zorunluluğu ve izin
MADDE 11- (1) Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Katılımcılar yükleniciye

ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ya da yükleniciden onay almak şartıyla hafta tatili ve resmi
tatiller hariç olmak üzere beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilir.

(2) Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece hısımlarının vefatı ve benzeri
durumlar da beş günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir.

(3) İznin kullanımı için, izin dilekçesinin yükleniciye onaylatılması gerekmekte olup
dilekçede mazeret bildirilmesi zorunlu değildir.

(4) 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık so-
runları hariç, herhangi bir nedenle birinci fıkrada belirtilen beş günlük izin süresinin aşılması
halinde, yüklenici tarafından katılımcının ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.

Ödemelerin yüklenici kurumlara aktarılması
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan iş birliğinde sadece katılımcılara

ödenmesi gereken zorunlu giderler karşılanır.
(2) Ödemeler, aylık hakedişler doğrultusunda yükleniciler tarafından katılımcılar için

yapılan ödemelere ilişkin belgelerin il müdürlüğüne ibrazı sonrasında bu belgelerin inceleme
işlemlerinin tamamlanması sonucunda yüklenicilere toplu olarak yapılır.

(3) Aylık hakediş, cari ay boyunca programa katılım sağlanan toplam saat veya gün
esas alınarak düzenlenir. Hakediş belgelerine bordro eklenerek il müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Düzenlenen TYP’lerde yüklenici kuruma yapılan ödemelerden yüklenici kurum ge-
rekli ödemeleri yaptıktan sonra fazla tutar kalması halinde veya SGK tarafından uygulanan bir
teşvikten yararlanılması durumunda yararlanılan tutarları Kuruma iade eder.

Katılımcılara yapılacak ödeme, sosyal güvenlik ve vergi işlemleri
MADDE 13- (1) Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı

İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük
asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan
oluşur. Ödemeler, bir ay kesintisiz katılım sağlayanlar için otuz gün üzerinden yapılır. Katılım
sağlanmayan gün bulunması halinde yapılacak ödeme, katılım sağlanmayan gün sayısının ilgili
aydaki takvim gün sayısından düşülmesi sonucu bulunan gün sayısı üzerinden hesaplanır.

(2) Yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili ve resmi tatil günleri de dikkate
alınır ve bu günlere ait ücret tam ödenir.
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(3) Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri katılımcıya yapılacak ödemeler üzerinden
hesaplanarak bu gider kalemine ilave edilir.

(4) Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin bildirimi ve ödenmesi süreçlerinde ortaya çı-
kabilecek her türlü gecikme cezası, gecikme zammı veya diğer idari para cezalarından yüklenici
kurum sorumludur.

Katılımcının sorumlulukları
MADDE 14- (1) Katılımcıların 11 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan

haller dışında TYP’ye devam etmesi zorunludur.
(2) Katılımcıların 8 inci maddede yer alan başvuru/katılım şartlarını programa başvuru

tarihinde, programa başlama anında ve program süresince koruması zorunludur. Ancak 8 inci
maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hane gelir şartının, program başlangıcında sağlanması
yeterlidir.

(3) Katılımcıların dürüstlük kurallarına uymaları zorunludur.
Yüklenicinin sorumlulukları
MADDE 15- (1) Katılımcıların Kurumla ilgili iş ve işlemleri dışındaki, vergi ve sosyal

güvenlik gibi tüm resmi iş ve işlemleri yükleniciler tarafından yerine getirilir.
(2) Katılımcılara ait adli sicile ilişkin yazılı beyan, sağlıkla ilgili olarak çalışmaya engel

bir durum olmadığına dair yazılı beyan ve programın niteliğine uygun diğer belgelerin isten-
mesinden ve kontrolünden yüklenici sorumludur. Söz konusu beyanlarda belirtilen veya be-
yanlarda belirtilmemesine rağmen sonradan tespit edilen ve kişinin TYP’nin niteliğiyle uyuş-
mayan bir suçtan sabıkalı olması ya da TYP’ye devam etmesi durumunda, diğer katılımcılar
ve hizmet alan kişiler açısından sakıncalı olabilecek sağlık sorunları tespit edilenler ile dürüst-
lük kurallarına aykırı davranışlarda bulunarak TYP’nin aksamasına veya başarısız olmasına
sebep olanlar ve katılım şartlarını taşımadığı halde muvazaalı işlem tesis ederek programa ka-
tıldığı tespit edilenlerin yüklenici tarafından programla ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildi-
rilir.

(3) Katılımcıların uygun nitelikte olmamalarından kaynaklanacak sonuçlardan veya gö-
revli oldukları alanlara ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan yüklenici sorumludur.

(4) Katılımcıların devamsızlık sınırlarını aşmaları, 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında
yer alan azami süreden fazla çalışmaları veya yüklenicinin herhangi bir sorumluluğunu yerine
getirmemesi nedenleriyle katılımcıya yapılan fazla ödemelerden yüklenici sorumludur. Katı-
lımcının ilişiğinin kesilmesi gereken tarihten sonra yüklenici tarafından çalıştırılmaya devam
edilmesi halinde, fazla çalışılan süre kapsamında katılımcıya ödenen giderler yükleniciden tah-
sil edilir.

(5) Yüklenici TYP katılımcılarını, TYP kapsamında yaptırmış oldukları işler de dâhil
olmak üzere mevcut çalışanlarını ikame etmek amacıyla görevlendiremez.

(6) TYP talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe
kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olan kişiler programdan yararla-
namazlar. Bu süreler esas olmak üzere; verilen hizmetin türü ne olursa olsun böyle bir durumun
tespit edilmesi halinde, ilgili her bir katılımcı için yapılan tüm ödemeler, yükleniciye yapılan
ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiz ile birlikte yükleniciden tahsil edilir.

(7) Yüklenicinin, kendi işyerleri ile bağlı ve yan kuruluşlarına ait işyeri SGK sicil nu-
maralarını il müdürlüğüne TYP başlamadan önce teslim etmesi gerekir.

(8) TYP başlamadan önce yüklenici, tüm katılımcılara ait sözleşme tarihinden önceki
bir yıllık süreyi içeren SGK il müdürlükleri veya merkezlerinden onaylı hizmet dökümlerini il
müdürlüğüne teslim eder. Asılların yerine başlayan yedekler için bu belge, başlamalarından
itibaren yedi iş günü içinde verilir.
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(9) Yüklenicinin, hakedişlere ilişkin belgeleri izleyen ayın yedinci gününe kadar il mü-
dürlüğüne teslim etmesi gerekir.

(10) 8 inci maddede yer alan katılım şartları ve ilgili mevzuatta belirlenen diğer tüm
şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bu sorumlulu-
ğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödeme yükleni-
ciden ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiz ile birlikte tahsil edilir.

(11) TYP’lerin uygulanması sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri
almak, buna ilişkin tüm araç ve gereçleri bulundurmak ve iş kazası ve meslek hastalıklarında
resmi kurumlara yapılması gerekli bildirimleri süresi içinde yapmak yüklenicilerin sorumlu-
luğundadır. Yükleniciler iş kazası meydana gelmesi halinde resmî kurumlara yapılması gereken
bildirimleri süresi içinde yapmakla ve durumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(12) Engellilerin, programlara katılımını sağlamak üzere program uygulanacak alanların
ulaşılabilirliğinde gerekli önlemleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır.

(13) Kurum tarafından katılımcılar adına gönderilen ödemeler, gönderildiği tarihi takip
eden 3 iş günü içerisinde yüklenici tarafından katılımcılara ödenir.

Kontrol ve denetim
MADDE 16- (1) Kurumun genel denetim yetkisi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 625 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca denetim
yetkisi saklı kalmak kaydıyla TYP denetiminden yüklenici sorumludur.

(2) Denetim Kurulunca yapılan denetimler ya da iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri
çerçevesinde gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında yükleniciler gerekli kolaylığı sağlamakla
yükümlüdür.

Yaptırım
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik ve sözleşme veya protokol kapsamında yer alan yü-

kümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde katılımcılar ile yükleniciler için ilgili il müdürlü-
ğünce bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar uygulanır, yaptırımlar sis-
teme kaydedilir ve bu işlem, muhatap kişi veya kuruma yazılı olarak da bildirilir.

(2) Genel Müdürlükçe gerek görülen hallerde yaptırım uygulananların bilgileri Kuru-
mun internet sayfasında da ilan edilebilir.

(3) Düzenlenen TYP’lerde, yüklenici kurumun katılımcılar için vergi ve sosyal güven-
liğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulu-
nulur. Verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile
düzenlenen tüm TYP’ler sonlandırılır ve yüklenici ile yirmi dört ay süreyle bu Yönetmelik
kapsamında program düzenlenmez.

(4) Yüklenici kurum ve kuruluşlardan;
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde iş birliği yapılan ve yükümlülüğünü ye-

rine getirmediği Kurum tarafından tespit edilen,
b) Yüklenicisi olduğu TYP kapsamında ilgili personelinin hile, çıkar sağlama, irtikâp,

rüşvet, sahte belge/teminat düzenlemek veya bunlara teşebbüs etmek gibi fiil ve davranışlarda
bulunduğu tespit edilen,

c) Tanınırlık ve görünürlük kuralları da dâhil olmak üzere, TYP kapsamındaki yüküm-
lülüklerini yerine getirmeyen ve Kurum tarafından verilen on beş gün süreli ihtara rağmen za-
manında gerekli düzeltmeleri yapmayan,

ç) İhtilafların yargıya intikal etmesi durumunda yargı kararı aleyhine sonuçlanan,
d) Kurum tarafından katılımcılar adına gönderilen ödemeleri, gönderildiği tarihi takip

eden üç iş günü içerisinde katılımcılara ödemeyen,
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e) Sözleşme imzaladığı halde mazeretsiz bir şekilde süresi içinde hizmetleri başlatma-
yan, yüklenici ile devam eden tüm TYP’ler il müdürlüğü tarafından iptal edilir. Ayrıca yirmi
dört ay geçmeden yüklenicinin yeni teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

(5) Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler
ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az
üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört
ay geçmedikçe bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen programlara başvuramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 18- (1) Özel politika gerektiren gruplar Genel Müdürlükçe belirlenir. TYP

katılımcıları öncelikle özel politika gerektiren gruplar arasından ilgili mevzuata göre seçilir.
(2) TYP katılımcısı olmaya hak kazananlar, sözleşme daha önce imzalanmış olsa dahi,

TYP başlama tarihinden önce programdan yararlandırılamazlar.
(3) İki TYP arasında bekleme süresi aranmaz.
(4) TYP’lerin uygulanması sırasında Kurumun tanınırlığına ilişkin iş ve işlemleri yü-

rütmekten yükleniciler sorumludur.
(5) TYP’ler için Kurumca yapılacak olan tanıtım giderleri, 4447 sayılı Kanunun 48 inci

maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda, işsizlik sigortası fonundan aktif işgücü hizmetleri
için ayrılan paydan karşılanabilir.

(6) Tanınırlıkla ilgili materyaller ve uyulması gereken esaslar, hangi faaliyetlerde tanı-
nırlık kurallarına uyulması gerektiği ve programlar dışında tanınırlıkla ilgili olarak yürütülecek
diğer faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin giderlerin ödenip ödenmemesi hususu Genel Müdür-
lükçe belirlenir.

(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki hedef kitlenin TYP’ler hakkında doğru bilgilerle ay-
dınlatılmasına yönelik basılı, görsel, dijital materyallere uygun bilgi verici içerikleri hazırlamak,
yayın ve tanıtım çalışmalarını planlamak ve yürütmekten Genel Müdürlük sorumludur. İl mü-
dürlükleri de Genel Müdürlüğün hazırladığı içeriğe uygun olarak kamuoyuna, programlardan
yararlanması hedeflenenlere bilgi verici basılı, görsel ve dijital materyaller hazırlayarak tanıtım
ve bilgilendirme çalışmaları yürütebilir.

(8) 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sa-
natlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilme-
lerine İlişkin Kanun hükümleri kapsamında olanlar için 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki şart aranmaz.

Elektronik ortamda bildirim
MADDE 19- (1) Genel Müdürlük, programlara ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilen

iş ve işlemlerin bir bölümünü ya da tamamını elektronik ortamda gerçekleştirebilir. İş ve iş-
lemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi durumunda kurum veya kuruluşlar ve hizmet-
lerden yararlanacak kişiler istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda vermekle yükümlü-
dür.

Yetki ve sorumluluk
MADDE 20- (1) TYP’lere ilişkin politikaların belirlenmesi, ilgili mevzuatın hazırlan-

ması ve uygulanmasının koordinasyonundan Genel Müdürlük yetkili ve sorumludur.
(2) TYP’ler için iş birliği ile hizmetlerin yürütülmesinden il müdürlükleri yetkili ve so-

rumludur. Gerektiğinde hizmet merkezleri, il müdürlükleri tarafından bu kapsamda yetkilen-
dirilebilir.

(3) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun
şekilde yapılmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alır.
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Ödeneklerin belirlenmesi
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılması için il mü-

dürlüklerine tahsis edilecek ödenek miktarı Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Genel Müdürlük, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda il müdürlüklerine tahsis edi-

len ödeneklerde değişiklik yapabilir, ödeneklerin bir kısmını veya tamamını merkezde tutabilir,
yürütülen ve planlanan programları dikkate alarak ödenek tahsisi yapabilir.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden kaynaklanan tereddütlerin giderilmesi

hususunda Genel Müdürlük yetkilidir.
Salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile iş birliği kapsamında

düzenlenen mesleğe yönelik uygulanan programlar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Ba-

kanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faali-
yetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine
yönelik TYP düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 5 inci maddenin ikinci fık-
rasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yö-
nelik hüküm uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe tabi programlarda katılımcıların azami faydalanma
süreleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 8/4/2022 tarihli ve
31803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 63 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Aktif İş-
gücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında uygulanan TYP’lerden 27/9/2017 tarihinden itibaren
dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar için 10 uncu maddenin beşinci fıkrasındaki
azami süre tamamlanmış sayılır. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla TYP’ye devam eden
katılımcılara, devam ettikleri programlarla sınırlı olmak üzere, anılan mülga Yönetmelik ve
aynı Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mülga Yönetmelik kapsamında uygulanan TYP’lerden
27/9/2017 tarihinden itibaren toplamda dokuz aydan az yararlanan kişiler bu Yönetmelik kap-
samında düzenlenen TYP’lerden dokuz aydan kalan süreleri kadar yararlanabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen mülga Yönetmelik ve aynı Yönetmeliğe dayanılarak ha-
zırlanan ilgili mevzuat kapsamında haklarında yasaklılık işlemi uygulananlar, yasaklılıkları ta-
mamlanıncaya kadar bu Yönetmelik kapsamındaki programlardan yararlanamazlar.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sözleşme ilişkisi

kurulan TYP’ler ile başlatılan iş ve işlemler sonuçlanana kadar Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yü-
rütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 63 üncü maddesiyle yürürlükten
kaldırılan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve buna dayanılarak hazırlanan ilgili mevzuat
uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 5848 

—— • —— 
Karaman İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 6047 

—— • —— 
Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6020 
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Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5964 

—— • —— 
Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 

ESAS 

NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 
SANIK 

BABA 

ADI 

DOĞUM 

YERİ-TARİHİ 
SUÇ HÜKÜM 

1 2020/47 2022/89 10.02.2022 
Emin 

KATRANCI 

Ali 

Osman 

İZMİR 

09.01.1977 

Vergi Usûl 

Kanununa 

Muhalefet 

Mahkumiyet 

Yukarıda açık kimliği yazılı SANIK adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 
edildiği ve yapılan araştırmada açık adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Esasının 
29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra 
tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 
 5965 

—— • —— 
Bozüyük 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5973 
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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 5894 

—— • —— 
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5913 
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Hatay 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5871 

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

 
 5987 

—— • —— 
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5970 

 



29 Mayıs 2022 – Sayı : 31850 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 5918 

—— • —— 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6007 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (“Fon”) kayyım olarak atandığı İnanlar İnşaat AŞ’ye 

ait gayrimenkullerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen İnanlar İnşaat 
144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük 
Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve 
açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal 
takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 
çıkarılmıştır. 

MALİK 
İnanlar İnşaat AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait; “Şartname” 

ekinde detay bilgileri belirtilen ülke içerisinde muhtelif yerlerde bulunan 144 adet 
gayrimenkulden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

230.100.000- (İkiyüzotuzmilyon yüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 23.010.000- 

(Yirmiüçmilyon onbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller 
sunulabilecektir. 

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “İnanlar İnşaat 
144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini 
Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
04.07.2022 tarihinde saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde 
elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 05.07.2022 tarihinde, saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1.  “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2.  Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3.  Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 
kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım 
atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli 
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde 
ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 10.000- (Onbin) TL’yi “İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. “İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı 
ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına 
dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle 
iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 5.000.- (Beşbin) TL’yi “İnanlar İnşaat 144 
Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı Bedeli” açıklaması ile yatırarak 
dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü” kapsamında yer alan taşınmazlarla ilgili bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığı’nı 
satın alabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tanıtım kitapçığı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

 



29 Mayıs 2022 – Sayı : 31850 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi” 
sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile ihaleye 
pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası 
cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
07.07.2022 tarihinde saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanun’un 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrası ve 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun 
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif 
değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 04.07.2022 tarihine 
kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
İnanlar İnşaat 144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No:143 
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel : 
0 212 340 18 15 
0 212 340 20 59 
0 212 340 24 29 
0 212 340 20 40 
0 212 340 20 57 
 6070/1-1 
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ATIK MADENİ YAĞ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü Atık Madeni Yağ Satışı işi Açık İhale (Açık Artırma) usulü ile ihale 

edilecektir.  
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700  
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi: : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalemde 45 Ton Atık Motor Şanzıman ve Yağlama 

Yağları Grup B Madeni Yağ Satışı 
b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale (Açık Artırma) 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati : 07/06/2022 Salı günü saat 14:00 
d) Dosya no : 980-KÇLİ/2022-587 
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ÇLİ Müdürlüğünün “Ziraat Bankası TR88 0001 
0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank TR10 
0001 5001 5800 7286 0732 82”  nolu hesaplarından birine KDV dahil 50,00 TL yatırılması 
karşılığı, aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, 
ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 07/06/2022 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici  Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu. 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu yazılacaktır. 

11- Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilemez 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
  5888/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 14.06.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri 

ELEKTRONİK 

ORTAM 

(esatis.ogm.gov.tr) 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, Nevi, 

Boy ve Sınıf 
İstif No 

Parti 

No 
Boy (m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Adet m3/Ster TL TL 

1 

MENEMEN 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
646 25 

 
2162 1.610,133 1.971,00 95.207,00 

 

2 

KEMALPAŞA 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
163/1 26 

 
1653 1.550,114 2.030,00 94.402,00 

163/1 

BÖLME 

3 

KEMALPAŞA 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
163 27 

 
872 1.236,051 2.075,00 76.944,00 

163/2 

BÖLME 

4 

KEMALPAŞA 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
164 28 

 
643 550,069 1.600,00 26.403,00 

 

5 

KARABEL 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
104 29 

 
661 1.100,662 2.210,00 72.974,00 

 

6 

ULUCAK ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
31 30 

 
1786 1.700,224 1.650,00 84.161,00 

 

7 

KAYNAKLAR 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
237 31 

 
8041 3.602,120 2.130,00 230.175,00 

 

8 

KAYNAKLAR 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
239 32 

 
1092 200,994 1.670,00 10.070,00 

 

TOPLAM: 
  

16910 11.550,367 15.336,00 690.336,00 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 8 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 
maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar  

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 
aylık %1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT : Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır.  
TLF  0(232) 369 5055  
 FAX   0(232) 369 4819  
 ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI  
 Ziraat Bankası  : TR860001000934081687245001  
 Halk Bankası  : TR250001200971000005000143  
 Vakıf Bankası-DENİZBOSTANLI  : TR670001500158007302350990  
İLAN OLUNUR. 
 5889/1-1 
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5 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 5 kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi 
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@istanbul.edu.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): -  
2 - İhale Konusu malın: 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi 
İhale 
saati 

1-) 
Elektron Mikroskop Cihazı için Kamera Sistemi 
İhale kayıt no: 2022/523898 

1 Adet 16.06.2022 10.00 

2-) 

3 Kalem Mal Alımı 
İhale kayıt no: 2022/524019 
Geliştirici Bilgisayarı 
İş İstasyonu  
Taşınabilir Bilgisayar 

 
 

30 Adet 
1 Adet 
1 Adet 

16.06.2022 10.30 

3-) 
Su Kalitesi Ölçüm Sonda Sistemi 
İhale kayıt no: 2022/524068 

1 Adet 16.06.2022 11.00 

4-) 
Portatif Alg Ölçüm Sistemi (Sonda Prob) 
İhale kayıt no: 2022/524119 

1 Adet 16.06.2022 11.30 

5-) 

2 Kalem Mal Alımı 
İhale kayıt no: 2022/524199 
Toplam Organik Karbon Cihazı 
Otoanalizör Sistemi 

 
 

1 Adet 
1 Adet 

16.06.2022 12.00 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri : 
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde İ.Ü Fen Fakültesine teslim edilecektir. 
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde İ.Ü İktisat Fakültesine teslim edilecektir. 
b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde İ.Ü Su Bilimleri Fakültesine teslim edilecektir. 
b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde İ.Ü Su Bilimleri Fakültesine teslim edilecektir. 
b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde İ.Ü Su Bilimleri Fakültesine teslim edilecektir. 
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3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) 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, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede 

belirtilen iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 
ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 
gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.4.1. Teklif sunan istekli firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. (3 sıra nolu ihale 
için) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1. Bu ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında 
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. (2 ve 5 sıra 
nolu ihaleler için) 

10 -İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.(1, 3 ve 4 sıra 
nolu ihaleler için) 

11 -İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden 
az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
15- İstekliler 5 sıra nolu ihaleye kısmi teklif verebilirler. 
   5988/1-1 
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487x294x264,5 MM WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA KUTU  
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 1.000.000 Adet 487x294x264,5 mm Wrap Around 

Oluklu Mukavva Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.06.2022 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 5828/1-1 
—— • —— 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bucak Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı  : 2886  
Bölge Müdürlüğü  : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü : Bucak OİM  
İhale Tarihi  : 08.06.2022 // İhale Saati : 10:30  
İhale Yeri  : https://esatis.ogm.gov.tr/  

Sıra 
No Şefliği Cinsi Bölme 

No P.No Adet m³/Ster 
Muhammen 

Bedeli 
TL 

Geçici 
Teminat 

TL 

1 KESTEL 
OİŞ 

İbreli Dikili 
Ağaç 107 22 1239 2163,836 1.800,00 116.847,00 

 TOPLAM    1239 2163,836 1.800,00 116.847,00 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.  
2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis .ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinden temin edilmelidir.  
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Bucak Hesap No: 

TR46 0001 0003 2133 3060 5250 01 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir.  

İrtibat İçin:  
Adres: Konak Mah. 2729 Sok No:24 BUCAK / BURDUR  
Telefon: 0(248) 325 1059  
Fax No: 0(248) 325 1190  
 5438/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu tarafından hakkınızdaki 

dosyaya ait kaydın Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 47/1-a maddesi gereğince 
kapatılmasına karar verilmiştir. Mezkûr Yönetmeliğin 47/3 maddesi gereğince iş bu kararın 
tebliğinden itibaren on beş gün, her halde işlem ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün 
içinde Adana İnfaz Hakimliğine dilekçe ile itiraz hakkınızın bulunduğu ilanen tebliğ olunur. 
S. 
No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Karar/ İİDK No 

1 2022/88 DS Adana C.Başsavcılığı 
2021/2409 Sor. 

Salih ELMUHAMMED ALİ 
TCN:99332632782 

Dosyanın 
Kapatılması 
2022/7267 

2 2022/288 DS Adana C.Başsavcılığı 
2020/45274 Sor. 

Visam MIŞMİŞ Muhammed 
Oğlu Ratipten olma 

Dosyanın 
Kapatılması 
2022/7268 

3 2022/104 DS Adana C. Başsavcılığı 
2020/45059 Sor. 

Hüsam MIŞMİŞ 
TCN:99165064224 

Dosyanın 
Kapatılması 
2022/7384 

4 2017/208 ÇDS Adana C. Başsavcılığı 
2017/29852 Sor. 

Vail HASAN Nizar Oğlu 
Süreyyadan 

olma 

Dosyanın 
Kapatılması 
2022/7266 

5 2016/114 ÇDS Adana C. Başsavcılığı 
2015/9376 Sor. 

Vail El ALİ Dahhem Oğlu 
Kefe'den 

olma 

Dosyanın 
Kapatılması 
2022/7383 

6 2021/2668 DS Adana C. Başsavcılığı 
2020/21183 Sor. 

Mustafa oğlu Velide'den 
olma 

Dosyanın 
Kapatılması 
2022/7265 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli  Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No:6 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 5860/1-1 
—— • —— 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Kadroya başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişi, doktora belgesi, yabancı dil 
belgesi, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 takımı flash bellek, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte 
şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet 
belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 
4. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
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Başvuru Yeri : 
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep 

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile 
yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve 
posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.) 

NOT: Başvuru Formu Üniversitemiz Web sayfasından alınacaktır. (http://www.gibtu.edu.tr) 

İlan 
No: 

Birimi Bölümü ABD Unvanı Der. Adet Açıklama 

2022/7 
İslami İlimler 

Dekanlığı 

Temel 
İslam 

Bilimleri 
Tefsir 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

3 1 Tefsir alanında doktora yapmış olmak. 

 6065/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 24.05.2022 Karar No:7568 
ŞİRKETİN: 
•TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
•MERKEZİ VE 
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 06530 Çankaya/ANKARA 
•MÜRACAAT TARİHİ : 17.12.2021 
RUHSATIN: 
•KONUSU : Arama Ruhsatı 
•YÜZÖLÇÜMÜ : 12.062 hektar 
•BÖLGESİ  : Kara 
•KAPSADIĞI İLLER : Mardin ve Şırnak 
•PAFTA NUMARASI  : AR/TPO/K/N47-d1, d2 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel Müdürlüğe;  
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 
 5892/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 23.05.2022 Karar No:7567 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI  : İndigo Grup Turizm ve Tic. A.Ş.  
• MERKEZİ VE  
 TEBLİGAT ADRESİ  : Tekelli Mh. Göreme Cd. No:33 Uçhisar/NEVŞEHİR 
• MÜRACAAT TARİHİ  : 24.08.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU  : Arama Ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ  : 30.153 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER  : Nevşehir 
• PAFTA NUMARASI  : AR/İND/K/K33-a3, a4 
KARAR: 
İndigo Grup Turizm ve Tic. A.Ş.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş 

bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 
 5924/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:  
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 
Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, 
KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal bulunan 100 adet 
kadro için açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Memur GİH 10 17 
Herhangi bir lisans programından 

mezun olmak. 
Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 

70 puan 

2 İstatistikçi TH 8 2 

İstatistik, Matematik ve İstatistik, 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 
lisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 

70 puan 

3 Kütüphaneci TH 9 5 

Bilgi ve Belge Yönetimi, 
Dokümantasyon ve Enformasyon, 

Arşivcilik, Kütüphanecilik, 
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları 

lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 

70 puan 

4 Mimar TH 8 5 
Mimarlık lisans programından 

mezun olmak. 
Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 

70 puan 

5 Mühendis TH 8 

4 
İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 

70 puan 

3 

Makine Mühendisliği, Makine ve 
İmalat Mühendisliği, Makine ve 
Üretim Mühendisliği, Makine ve 

Malzeme Mühendisliği lisans 
programlarının birinden mezun 

olmak. 

3 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği lisans 
programlarının birinden mezun 

olmak. 

6 
Peyzaj 
Mimarı 

TH 9 5 

Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi 
ve Kentsel Tasarım, Kentsel 
Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj 

Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve 
Kentsel Tasarım lisans 

programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 

70 puan 

7 
Şehir 

Plancısı 
TH 8 5 

Şehir ve Bölge Planlama lisans 
programından mezun olmak. 

Kadın / 
Erkek 

P3 
En az 

70 puan 
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8 Tekniker TH 9 

5 

Harita, Harita Kadastro, Harita ve 
Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, 

Harita ve Kadastro önlisans 
programlarının birinden mezun 

olmak. 

Kadın / 
Erkek P93 En az 70 

puan 

5 
Elektrik veya Elektrik Teknolojisi 
önlisans programından mezun 

olmak. 

5 

Makine-Resim Konstrüksiyon, 
Makine, Resim ve Konstrüksiyon, 
Bilgisayar Destekli Makine-Resim-
Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli 
Teknik Çizim, Makine Resim ve 

Konstrüksiyonu, Makine, İş 
Makineleri, Makine Yağları ve 

Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar 
Destekli Makine, Termik Santral 

Makineleri önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

5 
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat 

Teknolojisi önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

5 

Elektronik, Elektrik-Elektronik, 
Endüstriyel Elektronik, Elektronik 
Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik 

Teknolojisi, Elektrik-Elektronik 
Teknikerliği önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

9 Teknisyen TH 10 

3 

Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap 
Teknolojisi Alanı ve Dalları veya 

Mobilya ve İç Mekan 
Tasarımı Alanı ve Dallarından 

mezun olmak. Kadın / 
Erkek P94 En az 70 

puan 

2 

Ortaöğretim Kurumlarının Matbaa 
Teknolojisi Alanı ve Dalları veya 

Gazetecilik Alanı - 
Gazetecilik / Masaüstü Yayıncılık 

Dalından mezun olmak. 

10 Psikolog SH 9 2 Psikoloji lisans programından mezun 
olmak. 

Kadın / 
Erkek P3 En az 70 

puan 

11 Sağlık 
Teknikeri SH 9 5 

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım 
Teknikerliği, Ambulans ve Acil 

Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil 
Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk 

ve Acil Yardım önlisans 
programlarının birinden mezun 

olmak. 

Kadın / 
Erkek P93 En az 70 

puan 

12 Sağlık 
Teknisyeni SH 10 5 

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık 
Hizmetleri Alanı - Acil Tıp 

Teknisyenliği Dalından mezun 
olmak. 

Kadın / 
Erkek P94 En az 70 

puan 

13 Veteriner 
Hekim SH 8 6 Veteriner lisans programından 

mezun olmak. 
Kadın / 
Erkek P3 En az 70 

puan 

14 
Veteriner 

Sağlık 
Teknisyeni 

SH 10 3 

Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan 
Sağlığı Alanı - Veteriner Sağlık 

Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği 
ve Sağlığı Alanı - Veteriner Sağlık 

Dalından mezun olmak. 

Kadın / 
Erkek P94 En az 70 

puan 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan memur kadroları için 

yapılacak başvurularda aranan 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. 

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 akıl hastalığı bulunmamak. 
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.  
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
1. İlan edilen memur kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım 
yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak, 

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

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya https://www.turkiye.gov.tr internet 

adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere 
indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca 
onaylanmak üzere fotokopisi, 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
kurumumuzca tasdik edilebilir), 

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı (1 Adet) 
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),  
5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
7. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet) 
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Belirtilen başvuru tarihlerinde iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda 
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi 
gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) 

Elektronik ortamda başvurusunu tamamlayan adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum 
tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Fiziki olarak herhangi bir evrak teslim 
edilmeyecektir. 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;  
- Başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27/6/2022 – 1/7/2022 tarihleri arasında 

müracaat yapabileceklerdir. 
- Elektronik ortamda (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden 

veya şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri 
Caddesi No:5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne mesai saatleri içinde 
müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecektir. Posta ile başvuru yapacak adayların 
postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvuruları dikkate 
alınmayacaktır. 

- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) 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 sınava çağrılacaktır.  

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

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 14/7/2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecektir.  

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine 
https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.  

e) Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav 
yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.    

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 18/7/2022 – 29/7/2022 tarihleri arasında; 

Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih 
İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecektir. Her 
aday için sınav tarihi ve saati SMS ile gönderilecektir. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise 
ertesi gün devam edilecektir. 
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Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları; 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, 
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini 

kapsar. 
7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ 
Sınavda 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 olması 
şarttır.  

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye 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 internet adresinden (https://www.ibb.gov.tr) 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 belediyenin internet adresinde (https://www.ibb.gov.tr) 
ilanından itibaren yedi gün içinde Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 
34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) yazılı olarak itiraz 
edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı 
olarak bilgi verilir. 

İlan olunur.  5957/1-1 
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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek 
Yüksekokulumuzun web sayfası www.issb.edu.tr den ulaşılabilir. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde 
Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı 
Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır. 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Bölüm 

Anabilim 

Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 
Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

İstanbul Sağlık ve Sosyal 

Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Tasarım 

Bölümü 

İç Mekân 

Tasarımı 

Programı 

İç Mimarlık veya Mimarlık 

lisans mezunu olup, aynı alanlarda 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve Sosyal 

Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Tasarım 

Bölümü 

Moda Tasarımı 

Programı 

Giyim Öğretmenliği, Hazır 

Giyim Öğretmenliği veya Moda 

Tasarımı lisans bölümlerinin 

birinden mezun olmak ve alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve Sosyal 

Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Otel Lokanta 

ve İkram 

Hizmetleri 

Bölümü 

Aşçılık 

Gastronomi veya Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları alanından lisans 

mezunu olup, aynı alanlarda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak veya 

alanında 5 (beş) yıl belgelendirmek 

kaydıyla deneyim sahibi olmak. 

1 Öğr. Gör. 

İstanbul Sağlık ve Sosyal 

Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Hizmetler ve 

Teknikler 

Bölümü 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Hemşirelik lisans mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

1 Öğr. Gör. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 
• Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro 

Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının 
Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.) 
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• Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 
• YÖK formatlı güncel Özgeçmiş 
• Ayrıntılı Özgeçmiş 
• Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
• Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği (onaylı) 
*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu 

belirtilmemişse, ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim 
görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 

• Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgesi (onaylı) 
• ALES Sonuç Belgesi 
• Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet) 
• SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getirecektir.) 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge 
• İki (2) adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Çalışma belgesi veya ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi 
• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde 

başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru 
tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı 
süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

*Muafiyet: 
MADDE 14 - (Değişik: RG-14/3/2016-29653) 
(1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş 

hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve 
yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya 
çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında 
merkezi sınav şartı aranmaz. 

* İlanımızda yer alan Aşçılık Programı için yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı 
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.issb.edu.tr adresinde ilan edilecek 
olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Adresi 
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimi, 

Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL adresine 
gönderilecektir. 

  5986/1-1 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 29 Mayıs 2022 – Sayı : 31850 

İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığından:  
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

İstanbul ili Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 
Sınav ve Atama Yönetmeliği ile 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 memur alınacaktır. 
Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS Puan 

Türü 
KPSS Taban 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 13 5 

-Herhangi  bir ortaöğretim 
kurumundan (lise veya dengi okul) 

mezun olmak, 
 

-En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P94 
En az 60 

puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 2 

-Herhangi bir ön lisans 
programından mezun 

olmak, 
 

-En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P93 
En az 60 

puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

-Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların, Elektrik, Elektrik 
Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-

Elektronik, Endüstriyel Elektronik, 
Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve 
Elektronik Teknolojisi, Elektrik-

Elektronik Teknikerliği 
bölümlerinden mezun olmak, 

 
-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P93 
En az 60 

puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 3 

-Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların, Acil Durum ve Afet 

Yönetimi bölümünden mezun 
olmak, 

 
-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P93 
En az 60 

puan 

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

- Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların, Çevre Koruma ve 
Kontrol, Çevre Sağlığı, Çevre 

Temizliği ve Denetimi bölümlerinin 
birinden mezun olmak, 

 
-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P93 
En az 60 

puan 
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6 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 2 

- Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların, İş Sağlığı ve 

Güvenliği bölümünden mezun 
olmak, 

 
-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P93 
En az 60 

puan 

7 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

- Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların, Gıda Kalite Kontrolü 

ve Analizi, Gıda Teknolojisi 
bölümlerinin birinden mezun olmak, 

 
-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P93 
En az 60 

puan 

8 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 1 

-Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin; Bilgisayar 

Mühendisliği, bölümünden mezun 
olmak 

-En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P3 
En az 60 

puan 

9 
Zabıta 

Memuru 
GIH 9 1 

-Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin; Çevre Mühendisliği, 

bölümünden mezun olmak 
 

-En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSS P3 
En az 60 

puan 

10 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 1 

- Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin; Makine Mühendisliği, 

bölümünden mezun olmak, 
 

- En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P3 
En az 60 

puan 

11 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 2 

- Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin, herhangi bir 

programından mezun olmak, 
 

-En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P3 
En az 60 

puan 

12 Memur GIH 11 1 

- Ortaöğretim düzeyinde eğitim 
veren Kurumların Muhasebe, 

Muhasebe ve Finansman 
bölümlerinin birinden mezun olmak, 

 
-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P94 
En az 60 

puan 
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13 Memur GIH 9 2 

- Ön lisans düzeyinde eğitim veren 
programların, Muhasebe, 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
bölümlerinin birinden mezun olmak, 

 
-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak., 

Erkek/Kadın KPSS P93 
En az 60 

puan 

14 Memur GIH 9 1 

- Lisans düzeyinde; Siyasal Bilgiler, 
İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinin bölümlerinin birinden 
mezun olmak, 

 
- En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek/Kadın KPSS P3 
En az 60 

puan 

15 Memur GIH 8 1 

-Lisans düzeyinde; eğitim veren 
fakültelerin, Tarih, Tarih 

Öğretmenliği, Coğrafya, Coğrafya 
Öğretmenliği, Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyat 
Öğretmenliği, Sosyoloji, Felsefe, 

Felsefe Grubu Öğretmenliği, 
İlahiyat, İslami İlimler, Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, 
Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin 

birinden mezun olmak, 
 

-En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak., 

Erkek/Kadın KPSS P3 
En az 60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a)  Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c)  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. 

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. 
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e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

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

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 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 yapılacaktır. (Boy ve 
kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.) 

d)Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak.  

e) 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; 
• Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

www.gungoren.bel.tr temin edeceklerdir.) 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

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

belediyemizce tasdik edilebilir), 
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
• Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı 

yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)  
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik 

ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav 
tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilecektir.) 
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4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurulmaları, istenilen 

diğer belgeler ile birlikte 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 
09:00-16:30) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara 
Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı) şahsen 
veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında 
geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir. 
(Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@gungoren.bel.tr mail adresine 
yapabileceklerdir.  

• Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen 
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Güngören Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını 
yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

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

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

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a)  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 her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları 
için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.  

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

c)  Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 05/07/2022 tarihinde Belediyemizin 
(www.gungoren.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu 
ile gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e)  Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f)  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. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Güngören Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Memur alımı için Sözlü Sınav, Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav 

yapılacak olup, 18/07/2022 günü Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı 
Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki merkez 
yerleşkesinde yapılacaktır. Memur kadrosu için sözlü sınav, Zabıta Memuru kadrosu için sözlü ve 
uygulamalı sınavlar 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. 
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Sınav Konuları: 
a)  Sözlü sınav; 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat, konuları ile  
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve 

yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde 
yapılır.  

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Memur kadrosu sınavında değerlendirme: 
Sözlü sınav, 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 olması şarttır. Adayların atamaya 
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde 
(www.gungoren.bel.tr) ilan edilecektir.  

Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların 
atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve 
Belediyemizin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) 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 internet adresinden (www.gungoren.bel.tr ) 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 belediyenin internet adresinde (www.gungoren.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.   
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak

Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği

–– Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri
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