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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:
SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Silahlı Kuv-
vetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt

dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdür-
lüğünü,

ç) Bakan Yardımcısı: Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,
d) Birim: Kurumun merkez teşkilatı hizmet birimlerini,
e) Eğitim koordinatör birimi: Kurumda bireysel eğitim, öğretim konularından sorumlu

şube müdürlüğünü yahut bu maksatla görevlendirilecek başka bir birimi,
f) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
g) Giriş sınavı: Silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı için yazılı ve sözlü veya yalnızca

sözlü olarak yapılan özel yarışma sınavını,
ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
h) Komisyon: Giriş sınavı komisyonunu,
ı) KPSS: (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
i) Kurul: Tez değerlendirme ve yeterlik sınavı kurulunu,
j) Kurum: Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının

ayrı ayrı her birini,
k) Kurumun yetkili amiri: Kurumun personel başkanını,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Tez: Silahlı kuvvetler uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezini,
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n) Uzman: Silahlı kuvvetler uzmanını,
o) Uzman yardımcısı: Silahlı kuvvetler uzman yardımcısını,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) Yeterlik sınavı: Silahlı kuvvetler uzmanlığı için yapılan sınavı,
ifade eder.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı

giriş sınavı yazılı ve sözlü veya Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü
sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kurumların kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uy-
gun görülecek zamanda ve 6 ncı maddede belirtilen öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş sınavı, Komisyon tarafından yapılır veya yaptırılır. Yazılı sınav klasik veya
test yahut klasik ve test usulünde yapılabilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı
ÖSYM’ye, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.
Bu takdirde yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol
ile belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumsal
internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir” ibaresi “Cum-
hurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edil-
mek suretiyle duyurulur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin

birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, giriş sınavı ilanında belirtilen

KPSS puan türlerine göre en az taban puanı veya üzeri puan alarak, belirlenen sayıda aday ara-
sına girmiş olmak.

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurma-
mış olmak.

c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, eczacılık, veterinerlik,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin veya bunlara denkliği Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim
kurumlarının Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden,

mezun olmak.
ç) İlana çıkarılan kadroların nitelikleri ile sınırlı kalmak kaydı ile duyuruda belirtilen

diğer özel şartları taşımak.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- (1) Giriş sınavına başvuru, elden, posta yoluyla ilanda belirtilen adrese

veya ilanda belirtildiği takdirde internet sitesi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda
belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel

Müdürlük, başvuru için öngörülen süre içesinde yapılan müracaatları inceler.
(2) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar arasında, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden

en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman
yardımcısı kadro sayısının; yazılı sınav yapılması halinde yirmi katını, yalnızca sözlü sınav
yapılması halinde dört katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday sıralamaya tabi
tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi duru-
munda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Bu şekilde belirlenen sayıda
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aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibarıyla
en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Bakanlığın kurumsal in-
ternet sitesinde ilan edilir.

(4) Giriş sınavına girme hakkını kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş
belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Giriş belgesi olmayan adaylar
sınava katılamaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler

istenir:
a) Bakanlıktan ve Bakanlığın kurumsal internet sitesinden temin edilebilecek silahlı

kuvvetler uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuru formu.
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı tıpkıçekimi.
c) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlık veya no-

terlikçe onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması hâlinde Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya tıpkıçekimi.
d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.
e) 2 adet vesikalık fotoğraf.
f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair

yazılı beyan.
g) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Bakanlığın gerekli gördüğü diğer belgeler.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Komisyon
MADDE 10- (1) Yazılı sınav ile sözlü sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırıl-

ması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması ve sı-
navla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi Komisyon tarafından yapılır veya yürütülür.

(2) Komisyon; Bakan Yardımcısı veya genel müdür başkanlığında, genel müdürler,
müstakil daire başkanları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, üst subaylar ve uzmanlar
arasından Bakan tarafından belirlenen bir başkan ve dört üye ile birlikte toplam beş üyeden
oluşur. Aynı usulle, beş yedek üye belirlenir. Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çoklu-
ğuyla karar alır.

(3) Komisyon üyeleri; kendileri, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşleri, kendileri veya
eşlerinin altsoy ve üstsoyları, kendileri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar, üçüncü derece de
dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulu-
nanlar ile nişanlılarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler
katılır.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11- (1) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde aşağıda belirtilen esaslar

uygulanır:
a) Sınav soruları, Komisyon tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Komisyon yazılı

sınav uygulama esaslarını belirler.
b) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun, yüz tam puan üzerinden en

az yetmiş olması şarttır.
c) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler

hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınav kâğıtları geçersiz sayılır.
ç) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baş-

lanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı
kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.
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d) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile yapı-
lacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve sı-
nava giren bütün adaylara tebliğ edilmiş sayılır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Yazılı sınav konuları
MADDE 11/A- (1) Yazılı sınav konuları Bakanlığın görev alanına giren temel konular

ile aşağıdaki konular arasından belirlenir:
a) İktisat Grubu;
1) Mikro ve makro iktisat,
2) İktisat politikası,
3) İşletme iktisadı,
4) Uluslararası iktisat,
5) Türkiye Ekonomisi.
b) Maliye Grubu;
1) Maliye teorisi,
2) Kamu harcamaları ve bütçe,
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,
4) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu;
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
ç) Muhasebe Grubu;
1) Genel Muhasebe,
2) Maliyet muhasebesi.
d) Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi.
(2) Sınav sorularının %70'i birinci fıkrada yer verilen mesleki alan bilgisi konularından,

% 20'si Bakanlığın görev alanına ait temel bilgilerden ve %10’u da genel kültür-genel yetenek
konularından hazırlanır.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen
öğrenim mezunları için alan bilgisi konuları; Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatları
ve birinci fıkrada belirlenen sınav konuları olarak kabul edilir ve ikinci fıkra hükümleri bu şe-
kilde uygulanır.

(4) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilme-
sine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesi ile savunma ve güvenlik politikalarına
ilişkin sorulara da yer verilebilir.

(5) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi
durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(6) Yazılı sınav sorularının konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye
esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “komis-
yon” ibaresi “Komisyon” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Komisyon”
ibaresinden sonra gelmek üzere “başkan ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz
MADDE 13- (1) Komisyon; yazılı sınav yapılmış olması halinde, yazılı sınav ile sözlü

sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını
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tespit eder. Sadece sözlü sınav yapılmış olması halinde, KPSS puanı ve sözlü sınav notu top-
lamının aritmetik ortalaması adayların giriş sınavı başarı puanı olarak kabul edilir.

(2) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.
(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri için

ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, giriş sınavı başarı puanı en yüksek olan adaydan başlan-
mak suretiyle öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayların isimleri
tutanakla belirlenir ve sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Personel Genel
Müdürünün onayı ile liste halinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Giriş sınavı
duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Genel Mü-
dürlük tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimleri de ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının arit-
metik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit
olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav ya-
pılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek
olan aday sıralamada üstte yer alır.

(5) Sınav sonuçlarının kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren en geç
yedi iş günü içinde Bakanlıkta olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin
dolmasından itibaren on iş günü içerisinde Komisyon tarafından değerlendirilir. İtiraz sonucu
adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz
süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14- (1) Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacakların,

Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde aşağıda sayılan belgelerle birlikte Genel Müdür-
lüğe başvurmaları gerekir:

a) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.
b) Altı adet vesikalık fotoğraf.
c) Mal bildirimi.
ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam te-

şekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu.”
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15- (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları

ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir ma-

zereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
(3) 14 üncü maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerin uzman

yardımcılığına atamaları yapılır.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

işlemleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik So-
ruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, ilgili Cumhu-
riyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Listedeki asıl adaylardan çeşitli sebeplerle atama yapılmamış olması ya da atama
yapılmış olmasına rağmen; atanmış olanların atamalarının iptal edilmiş olması veya atanmış
olanların sonradan ayrılmış olması durumunda, boşalan kadrolara, Bakanlık tarafından gerekli
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görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak mü-
teakip sınava kadar, listedeki yedek adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak
üzere sıralamaya göre atama yapılabilir. Listedeki yedek adayların hakları, daha sonraki sınav-
lar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17- (1) Uzman yardımcıları için eğitim koordinatör birimince Genel Mü-

dürlük ile koordineli olarak en az üç yıllık bir süreyi kapsayan temel ve hazırlayıcı eğitimin de
yer aldığı bir yetiştirme programı hazırlanır.

(2) Bu program;
a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-

mesini,
b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve

yeteneğin kazandırılmasını,
c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını sağlamaya yönelik
programları,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,
g) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
kapsar.
(3) Yetiştirme programı içerisinde uzman yardımcıları kurumun görev ve yetki alanına

giren konularda çalıştırılmak üzere, yönetim birimlerinde bir uzman gözetiminde görevlendi-
rilebilir.

(4) Uzman yardımcıları, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda eğitime
gönderilebilirler.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “tamamlanmasını takip eden iki aylık süre içinde” ibaresi “tamamlanmasına en
geç bir ay kala” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın üçüncü cümlesi ile aynı maddenin ikinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “işgünü” ibareleri “iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümle-
sinde yer alan “başka bir komutanlık” ibaresi “Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurum-
lar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla görev yaptığı birim tarafından ge-
reken imkân ve kolaylıklar sağlanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine
“teslim aldığı tezi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir ay içerisinde” ibaresi eklenmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan
hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Kurul; Bakan tarafından içlerinden birinin başkan olarak görevlendirileceği asgari
daire başkanı seviyesindeki yöneticiler arasından; Bakanlıktan bir, ilgili kurumdan dört üye
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle, beş yedek üye belirlenir. Kurul üye tam
sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Süresi içinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “geçerli bir mazereti olmaksızın” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Yeterlik sınavı ve yeterlik sınavının değerlendirilmesi
MADDE 25- (1) Yeterlik sınavına girebilmek için;
a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış ol-

mak,
b) Tezi kurul tarafından kabul edilmiş olmak,
şarttır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri dâhil değildir.
(3) Yeterlik sınavı, Kurul tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı ve sözlü veya

sadece sözlü olarak yapılır. Yeterlik sınav tarihi en az bir ay önceden uzman yardımcılarına
yazılı olarak bildirilir.

(4) Yeterlik sınavı, sınavdan en az altı ay önce ilân edilen konulardan yapılır. Yeterlik
sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları
ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür. Yeterlik sınavında
başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde sınavda yüz tam puan üzerinden en az
yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde ise Kurul üyelerince yüz puan üzerinden
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

(5) Uzman yardımcısı yeterlik sözlü sınavında, yeterlik sınavı için belirlenen konular
ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(6) Yazılı sınav, Kurul tarafından yapılabileceği gibi 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen usul ve esaslar dâhilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(7) Kurul, sınav sonuçlarını en geç on beş iş günü içinde değerlendirir. Kurul tarafından,
bu sürenin yeterli olmaması halinde Bakanlık makamından on beş iş gününü aşmamak üzere
ek süre talep edilebilir. Sınav sonuçları, sınava ilişkin tutanaklar, değerlendirme sonucu, Ku-
rulda görevli her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav sonuç tutanağı tan-
zim edilerek değerlendirme süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde eğitim koordinatör
birimine bildirilir. Sınav sonuçları Kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilir.

(8) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

(9) Tezin kabul edilmesinden sonra tezden faydalanılması maksadıyla tez ve tezin elektronik
ortamdaki kopyası Kurum tarafından muhafaza edilir.

(10) Tezler kurum içi elektronik ortamda erişime açılabilir.”
MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “on iş günü” ibaresi “yedi iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mazeret

sebebiyle” ibaresi “mazereti olmaksızın” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içerisinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna
denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi,”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “görev alanına
giren konularda” ibaresinden sonra gelmek üzere “daire başkanı veya üstü yöneticiye bağlı
olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Meslek içi eğitim ve yabancı dil eğitimi
MADDE 32- (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda

ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleye-
bilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Kurumca uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika
programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık veya Kurum tarafından hazırlanan bir program
dâhilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.
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(3) Uzman ve uzman yardımcıları, verilecek yabancı dil eğitiminde; Bakanlık kadro ve
kuruluşunda yer alan kurumların bünyesindeki Lisan Okullarından ve anlaşmalı diğer kurum-
lardan sağlanacak dil eğitimlerinden faydalanabilir.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin başlığı “Yurt dışı eğitim ve yurt
dışı görevlendirme” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bakanlık tarafından yurt dışında icra edilen faaliyetler kapsamında ilgili mevzuat
çerçevesinde uzman görevlendirilebilir.

(3) Yurt dışına görevlendirilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenle-
yecekleri raporu, yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içerisinde Kurumun yetkili amirine
sunar.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların
sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde
herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen
iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir. Sınav belgeleri ise resmî belge saklama usul ve
esaslarına göre muhafaza edilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 34/A- (1) Silahlı kuvvetler uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanın-

daki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve
şartları taşımaları kaydıyla silahlı kuvvetler uzmanlığına atanabilirler.

Protokol münasebetleri
MADDE 34/B- (1) Uzman ve uzman yardımcıları ile askerî personel arasındaki proto-

kol münasebetlerinin düzenlenmesinde uzman ve uzman yardımcılarının atandıkları kadro de-
recesinin karşılığı subay rütbeleri esas alınır. Buna göre uzman ve uzman yardımcıları, atan-
dıkları kadro derecelerinin eşiti rütbedeki subaylar gibi değerlendirilir. Bu çerçevede uzman/uz-
man yardımcıları için;

a) 9. ve 8. dereceli kadrolarda teğmen,
b) 7. dereceli kadroda üsteğmen,
c) 6. dereceli kadroda yüzbaşı,
ç) 5. ve 4. dereceli kadrolarda binbaşı,
d) 3. ve 2. dereceli kadrolarda yarbay,
e) 1. dereceli kadroda albay,
rütbeleri esas alınır.
(2) Uzman ve uzman yardımcılarının görevlendirildikleri kadro derecesinin karşılığı

subay rütbeleri; kendi aralarında astlık üstlük ilişkisine yol açmadığı gibi askerî personel ve
askerî öğrenciler ile aralarında da astlık üstlük ilişkisine yol açmaz.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 34/C- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî

Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gi-
dermeye yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34/Ç- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun

hükümleri uygulanır.”
MADDE 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA

BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI

GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Gü-

venlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari

İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Çubuk 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3114 

—— • —— 
Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2988 

—— • —— 
Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2922 
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Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3090 

—— • —— 
Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3147 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4.732.000 ADET ŞEFFAF XL POŞET DOSYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan XL Şeffaf Poşet Dosyalar (55 mikron, Klasöre takılabilen) teknik 

özellikler listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1.İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü 

Satınalma Servisinde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler listesi ve sair 

ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup İşletmemizce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İşletmemiz banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 

2.Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellikler listesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3.Teklifler, 28.03.2023 günü, en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım 

İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4.İstekliler ihale konusu XL Şeffaf Poşet Dosyanın (55 mikron, Klasöre takılabilen) 

tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 

5.Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

6.İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır 

 3187/1-1 
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2.000 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 2.000 adet Masaüstü Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen markalardan birine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 31.03.2023 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen markalardan birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSUT8KSJTC 

 3188/1-1 
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CASİNG ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Casing Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2023/279230 

1- İdarenin 

a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:11 

06530 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

 internet adresi (varsa) : 

2-İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  1. KISIM 

  5.000 Metre 9 5/8” Kapalı Casing (N-80/Kalite) 

 2.KISIM 

  5.000 Metre 9 5/8” Kapalı Casing (L-80/Kalite) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü 

 Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarları veya 

 Ankara il sınırları içinde İdarenin göstereceği 

 herhangi bir yer 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir 

 Türkiye Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare 

 tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat 

 için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

 talimatının (yabancı istekliler için akreditifin 

 açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) 

 tebliğinden itibaren; 

  1.KISIM: 120 (yüzyirmi) takvim günü,  

 2.KISIM:120 (yüzyirmi) takvim günüdür.  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 27/04/2023 – 14:30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 

gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 

İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 

hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

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

kriterler: 

4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

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. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
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d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden 

birini sunması yeterli kabul edilecektir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

 3136/1-1 

—— • —— 

İPTAL İLANI 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mülkiyeti Belediyemize 

ait Çankaya İlçesi, Lodumu Mahallesi, 28455 Ada 2 Parselde Üst Hakkı Tesis Edilerek İnşaat 

Yaptırılması İşi" ihalesi idari ve teknik şartnamelerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulması sebebi 

ile iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 

 3178/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3202/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3186/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3204/1-1 
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3218/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV İLANI 

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR: 

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda 

yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi 

üzerinden de doldurulacaktır.  

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, 

tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi 

üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır. 

1- Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu 

doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.  

2- Başvurunun onaylanabilmesi için;  

• Tezkiye varakasının aslı,  

• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,  

• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 

14 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü 

mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 18 Nisan 2023 Salı gününe kadar incelenecek, 

SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın 

internet sayfası ile ilan tahtasında 20 Nisan 2023 Perşembe gününe kadar duyurulacaktır. Başvuru 

sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir. 

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 03 

Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu 

kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine 

de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit 

ettirilecektir.  

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru 

yapılan ekrandan 05 Mayıs 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.  
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B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günü: 06 Mayıs 2023 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum 

yapılacaktır. 

b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri 

için en çok altı konuda sınav yapılacaktır.  

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test  

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 

(yirmi beş) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 4 (dört) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 

 3220/1-1 

—— • —— 
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

03.02.2023 tarih ve 32093 sayılı Resmî Gazete’de yer alan aşağıdaki öğretim üyesi alım 

ilanı iptal edilmiş olup, ilgililere duyurulur. 

Akademik 

Birim 

Bölüm / 

Program 

Kadro 

Sayısı 
Unvan 

ALES (İlgili 

Puan Türünde) 

YDS/Eşdeğeri 

Puan Şartı 

Uzmanlık Alanı / Aranılan 

Şartlar 

Rektörlük 
Ortak Dersler 

Koordinatörlüğü 

1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
- - 

Fizik alanında doktora 

derecesine sahip olmak. 

1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
- - 

Matematik alanında doktora 

derecesine sahip olmak. 

 3205/1-1 

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

DÜZELTME İLANI 

21.03.2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete’de 3074/1/1-1 ilan numarasıyla 

yayımlanan 1 adet ilanımızın; ‘‘15.05.2023” cümlesi sehven yayımlanmış olup, doğrusu 

“15.03.2023” şeklindedir. İlgililere duyurulur. 

    3229/1-1 

—— • —— 
Dicle Üniversite Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

16.03.2023 tarih ve 32134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz 4/B 

Sözleşmeli Personel alım ilanımız görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 3185/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.900 sürekli işçi alımı 

yapılacaktır. 

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir. 

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 

22/03/2023-27/03/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.  

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde 

karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde 

kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.  

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 

alınacaktır. 

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe 

başvuru yapacaktır. 

6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.  

S.N. Meslek Adı Kadro Sayısı 

1 Temizlik Görevlisi 4.958 

2 Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.386 

3 Klinik Destek Elemanı (Hastane) 747 

4 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 520 

5 Elektrikçi (Genel) 279 

6 İnşaat Boyacısı/Boyacı 195 

7 Marangoz 130 

8 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 277 

9 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 258 

10 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 150 

Toplam 10.900 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 3203/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen 
fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Fen 

Fakültesi 
Fizik Doçent 1 

Fizik alanında lisans ve doktora 

derecelerine sahip olmak. 

Yurtdışı doktora sonrası araştırma 

yapmış olmak. 

Kompleks biyolojik sistemlerin hareket 

ve fiziksel dinamiklerini çalışan, aktif 

madde modelleri ve mikroskop 

görüntüleme tekniklerinde deneysel 

araştırmalar yapmış olmak.  

Optik alanında uzman, yüksek lisans ve 

doktora tezleri, ulusal ve uluslararası 

araştırma projeleri yürütmüş fizikçi 

olmak. 

7 Nisan 2023 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Doçent 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya 

benzeri bir alanda doktora yapmış 

olmak. Manyetik ince filmler, manyetik 

cihazlar, spintronik, entegre fotonik 

konularında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin 

uluslararası dergilerde yayın yapmış 

olmak. 

7 Nisan 2023 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Endüstri Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak.  

Ağ analizi tamsayı-karışık programlama 

model ve algoritmaları, dinamik 

rotalama için büyük boyutlu 

optimizasyon algoritmaları konularında 

uzmanlaşmış olmak.  

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin 

uluslararası dergilerde yayın yapmış 

olmak. 

7 Nisan 2023 

    3066/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLAVE ALAN İLANI 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun “Endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilanı” 
başlıklı 3’üncü maddesi ve “Özel endüstri bölgeleri” başlıklı 4/Ç maddesi kapsamında 04/10/2019 
tarihli ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03/10/2019 tarihli ve 1607 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen BAYKAR Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul 
Özel Endüstri Bölgesine ekli haritada gösterilen alan ilave edilmiştir.  

 
 3210/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen

Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para
Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin
Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/12/2022 Tarihli ve 2018/2540 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




