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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin görev

ve çalışmaları ile infaz sürecinin her aşamasında hükümlüler hakkında yapılması gereken göz-
lem ve sınıflandırma ile uygulanan iyileştirme programlarına göre iyi hâl değerlendirmelerinin
yapılmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin gözlem ve sınıflan-
dırmalarının yapılması, durumlarına uygun kurumlara dağıtılması ve uygulanan iyileştirme
faaliyetleri ile tutum ve davranışları sonucunda haklarında iyi hâl değerlendirmelerinin yapıl-
ması ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 13 üncü ve 89 uncu maddelerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Artık dönem: Hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezasını dene-

timli serbestlik tedbiri altında infaz etme veya ceza infaz kurumundan doğrudan koşullu salı-
verilme tarihi itibarıyla altı aylık son değerlendirme döneminin tamamlanmadığı dönemleri,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Bireyselleştirme: Hükümlünün kendisini tanıması, anlaması, bireysel özelliklerinin,

ilgi ve yeteneklerinin farkına varması, kendine ilişkin kararlar ve sorumluluklar alması, bek-
lentiler oluşturması sürecini kapsayan çalışmaların bütününü,

ç) Ceza infaz kurumu: Kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı,
gençlik kapalı, açık ceza infaz kurumları ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri ve çocuk eği-
timevlerini,

d) Değerlendirme dönemi: Hükümlünün ceza infaz kurumuna kabulü sonrasında idare
ve gözlem kurulunca ilk gözlem kararının alındığı tarih ile başlayan her bir altı aylık dönemi,

e) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,  
f) Gelişim değerlendirme raporu: Hükümlünün tanınması, davranışlarının değerlendi-

rilerek hakkında uygulanacak rejimin belirlenmesi, kişinin durumuna uygun ceza infaz kuru-
muna ayrılması, infazın bireyselleştirilmesi, iyileştirme programlarına katılması, hükümlülük
süresi içerisinde davranışlarının izlenmesi ve hükümlü hakkındaki iyi hâl değerlendirmesine
dayanak oluşturması amacıyla ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan fazla olan hü-
kümlüler hakkında düzenlenen ve gelişim puanlamasını içeren belgeyi,

g) Gözlem: Hakkında uygulanacak infaz rejiminin ve iyi hâlliliğin belirlenebilmesi
amacıyla gerekli inceleme, araştırma ve değerlendirmenin yapılabilmesi için hükümlünün iz-
lenmesini,

ğ) Gözlem ve sınıflandırma merkezi: Hükümlülerin gözlem, sınıflandırma ve değer-
lendirmelerinin yapıldığı merkezleri veya ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölüm-
lerini,
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h) Gözlem değerlendirme raporu: Hükümlünün tanınması, davranışlarının değerlendi-
rilerek hakkında uygulanacak rejimin belirlenmesi, kişinin durumuna uygun ceza infaz kuru-
muna ayrılması, infazın bireyselleştirilmesi, iyileştirme programlarına katılması, hükümlülük
süresi içerisinde davranışlarının izlenmesi ve hükümlü hakkındaki iyi hâl değerlendirmesine
dayanak oluşturması amacıyla ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan az olan hüküm-
lüler hakkında düzenlenen ve puanlama içermeyen belgeyi, 

ı) İdare ve gözlem kurulu: 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile 28/3/2020 tarihli
ve 2324 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi
ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen
üyelerden oluşan kurulları,

i) İyi hâllilik: Hükümlü hakkında ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda,
ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, hak-
larını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülükleri eksiksiz yerine getirip getirmediği, uy-
gulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç
işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığına ilişkin olarak
yapılacak işlemlerde; katıldığı eğitim-öğretim ve iyileştirme programları ile sosyal ve sportif
faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hü-
kümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan
dolayı duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma ku-
rallarına uyumu, aldığı ödüller ve disiplin cezaları dikkate alınmak suretiyle idare ve gözlem
kurulunca yapılan ve iyileşme düzeyini gösteren değerlendirmeyi,

j) İyileştirme: Hükümlülerin, ceza infaz kurumuna girişinden salıverilmesine kadar ge-
çen süre içerisinde, bedensel ve zihinsel sağlıklarını sürdürmeleri veya bunlara yeniden kavuş-
maları için gerekli önlemlerin alınması, suçluluk duygusundan arınması, kişisel ve toplumsal
gelişiminin sağlanması amacıyla uygulanacak, eğitim-öğretim, sağlık, psiko-sosyal hizmetler
ile meslek edindirme, bireyselleştirilme ile toplum yaşamıyla uyumlaşmasını ve geliştirilmesini
sağlayacak programların tümüyle; hükümlüde, kanunlara saygılı olarak yaşama düşünce ve
duygusunun yerleşmesi, ailesine ve topluma karşı sorumluluk geliştirmesi, toplum yaşamına
uyması, geçimini sağlayabilmesi konularında uygulanacak rejim, önlem ve yöntemleri,

k) Kurul: İdare ve gözlem kurullarını,
l) Sınıflandırma: Hükümlülerin suç türleri, hükümlülük süreleri, yaşları, zihinsel ve be-

densel durumları, örgütsel konumları gibi özellikleri dikkate alınarak gruplandırılmasını,
m) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri

Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin oluşturulması
MADDE 4 – (1) 5275 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde

hükümlülerin gözlem ve sınıflandırmaları ile durumlarına uygun infaz rejimini belirlemek üzere
gözlem ve sınıflandırma merkezleri oluşturulur.

(2) Hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gerekli görülen yer veya bölgelerdeki
ayrı gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde, olmaması hâlinde Bakanlıkça belirlenen ve uygun
görülen yerlerdeki kapalı ve açık ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde ye-
rine getirilir.
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Gözlem ve sınıflandırma merkezi personeli
MADDE 5 – (1) Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde mümkün olduğunca; krimi-

noloji, penoloji, davranış bilimleri, adalet psikolojisi veya ceza hukuku alanında bilgi ve de-
neyimi olan bir müdür ve yeteri kadar psikiyatri uzmanı, hekim, adlî tıp uzmanı, psikolog, pe-
dagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen
gibi uzman görevliler ile diğer kurum görevlileri bulundurulur.

Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin görevleri
MADDE 6 – (1) Gözlem ve sınıflandırma merkezi; ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet

hapis veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin kişisel özellikleri,
bedensel ve zihinsel sağlık durumları, suç işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ile ilişkileri,
sanat ve meslek faaliyetleri, ahlâkî eğilimleri, suça bakış açıları, hükümlülük süreleri, suç tür-
lerinin belirlenerek durumlarına uygun ceza infaz kurumlarına ayrılmaları ve bunlara göre sap-
tanacak infaz ve iyileştirme rejiminin uygulanmasını; işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri
eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altında bulundurulmaları
gerekip gerekmediğine göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına, kapalı ceza infaz ku-
rumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine dair değerlendirmeleri yapmakla
görevlidir.

(2) Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde; sosyal, tıbbi, kriminolojik, psiko-teknik,
psikiyatri ve ceza hukuku bakımından veya gerekli görülecek konularda her türlü inceleme ya-
pılır.

Hükümlülerin ceza infaz kurumuna kabulü
MADDE 7 – (1) Hükümlünün ceza infaz kurumuna kabulü, 5275 sayılı Kanunun 21

ve 22 nci maddeleri ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 55 ve 56 ncı maddelerine göre yapılır.

Hükümlülerin ceza infaz kurumuna yerleştirilmesi
MADDE 8 – (1) Hükümlünün ceza infaz kurumuna yerleştirilmesi, 5275 sayılı Kanu-

nun 21 inci maddesi ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesine göre yapılır.

Hükümlülerin gözlemlenmesi 
MADDE 9 – (1) Hükümlülerin ceza infaz kurumuna ilk kabulü esnasında sınıflandır-

maya ve uygulanacak infaz rejiminin belirlenmesine esas olacak gözlem, gözlem ve sınıflan-
dırma merkezlerinde ve tek kişilik odalarda yapılır. Ancak, ceza infaz kurumunun tek kişilik
odası bulunmaması veya sınırlı sayıda olması durumunda bu gözlem, tahsis edilmiş özel bö-
lümlerinde de yapılabilir.

(2) Gözlem ve sınıflandırmaya tabi tutulan hükümlülerin diğer hükümlü ve tutuklularla
ilişki kurmamaları için gerekli tedbirler alınır.

(3) İlk gözlem süresi altmış günü geçemez.
(4) Hükümlü, ilk gözlem sonunda yapılan yerleştirme işlemlerine müteakiben kurumda

kaldığı süre boyunca gözlemlenir ve gösterdiği gelişim en geç altı ayda bir idare ve gözlem
kurulu tarafından değerlendirilir. Ancak bulunduğu ceza infaz kurumunda kalacağı süre altmış
günden az olan hükümlüler hakkında ilk gözlem kararı alınmaz.

Hükümlülerin ilk gözleme tabi tutulmaması
MADDE 10 – (1) Hükümlü; kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenmesindeki özelliklere

göre, idare ve gözlem kurulu kararıyla gerektiğinde ilk gözleme tâbi tutulmayabilir.
(2) Kısa süreli hapis cezaları, 5275 sayılı Kanunda gösterilen esaslara göre infaz olu-

nur.
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Toplu faaliyetler
MADDE 11 – (1) Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunan veya ceza infaz ku-

rumlarında ilk gözleme tabi tutulmakta olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü
olanlar dışında kalan hükümlüler, güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı takdirde;

a) Özel yemekhanesi olan ceza infaz kurumlarında toplu olarak yemek yiyebilir.
b) Sosyal ve kültürel etkinliklerde toplu olarak bulunabilir.
c) Spor yapmaları teşvik edilir.
(2) Tüm hükümlüler; ceza infaz kurumlarıyla ilgili düzenlemeler kapsamında mektup

alıp gönderebilir, telefon görüşmesi yapabilir ve diğer hükümlülerle iletişim kurmayacak şe-
kilde ziyaretçileriyle görüşebilir.

Cezanın infaz edileceği ceza infaz kurumunun belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Gözlem sonunda, gözlem ve sınıflandırma merkezi hükümlüye ait

dosyayı görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderir. Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderi-
leceği ceza infaz kurumu Bakanlıkça belirlenir. Ancak yapılan gözlem ve sınıflandırma sonun-
da, idare ve gözlem kurulunca aynı ceza infaz kurumunda veya o yer Cumhuriyet başsavcılığına
bağlı diğer ceza infaz kurumlarında kalması uygun bulunan hükümlülerin dosyaları Bakanlığa
gönderilmez ve cezalarının infazına, bulundukları veya Cumhuriyet başsavcılığınca gönderi-
lecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında devam olunur.

(2) Hükümlü, belirlenen ceza infaz kurumuna gidinceye kadar ceza infaz kurumunun
ayrı bir bölümünde bulundurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdare ve Gözlem Kurulu

İdare ve gözlem kurulunun oluşumu
MADDE 13 – (1) İdare ve gözlem kurulu; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde sayılan görevli-
lerden oluşur. 

(2) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca iyi hâl değerlen-
dirmesi yapacak olan kurula Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği Cumhuriyet savcısı baş-
kanlık eder. Bu kurula birinci fıkrada sayılan üyelerin yanı sıra Cumhuriyet başsavcısı tarafın-
dan belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından görevlendirilen birer uzman da katılır.
Bu bakanlıkların ilçe teşkilatında uzman bulunmaması durumunda il teşkilatında görevli bir
uzmanın görevlendirmesi sağlanır. 

(3) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan idare
ve gözlem kurulu üyeleri belirlenirken, birden fazla ceza infaz kurumunun bulunduğu il ve il-
çelerdeki iş yoğunluğu da dikkate alınarak, her ceza infaz kurumu için ayrı bir Cumhuriyet
savcısı, izleme kurulu üyesi ve uzmanın görevlendirilmesi sağlanabilir.

(4) İdare ve gözlem kurulu, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin görev ve yetkilerini
kullanır.

İdare ve gözlem kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) İdare ve gözlem kurulu; mevzuatta verilen diğer görevlerinin yanında

hükümlünün kademeli olarak toplumla bütünleştirilmesi ile ilgili aşağıda sayılan görevleri ya-
par:

a) Hükümlüleri sınıflandırır.
b) Hükümlüleri gruplandırır.
c) Hükümlülerin durumlarına uygun infaz kurumlarına ayrılmalarına karar verir.
ç) Uygulanacak infaz ve iyileştirme rejimini saptar.
d) Mevzuatta iyi hâlliliğin arandığı diğer durumlar ile ilgili değerlendirmeleri yapar.
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e) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bütün hükümlüler
hakkındaki ara değerlendirmeleri en geç altı ayda bir yapar.

f) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamı dışında kalan hü-
kümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri al-
tında infaz etmeye veya ceza infaz kurumlarından doğrudan koşullu salıverilmeye esas iyi hâl
değerlendirmelerini yapar.

(2) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan idare
ve gözlem kurulu; toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları,
örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen
suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya
uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların; açık ceza infaz kurumuna ayrıl-
malarına, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle kalan cezalarının infazına ve de-
netimli serbestlik tedbiri uygulanmakta iken koşullu salıverilme hariç olmak üzere ceza infaz
kurumlarından doğrudan koşullu salıverilmelerine ilişkin iyi hâl değerlendirmelerini yapar.

(3) Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı, izleme kurulu
üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görev-
lendirilen uzmanlar, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazından sonra koşullu
salıverilmeye ayrılacak hükümlüler hakkında yapılacak değerlendirmeye katılmaz.

(4) Toplama kararı alınarak infaz edilmekte olan ilamlara konu suçlardan birinin, ikinci
fıkrada sayılan suçlardan biri olması ve toplam ceza miktarının da on yılın altında olması du-
rumunda, bu hükümlü hakkındaki iyi hâl değerlendirmesi 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen idare ve gözlem kurulu tarafından yapılır.

Kurulun toplanma usûlü
MADDE 15 – (1) Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri-

nin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen idare ve gözlem kurulu her za-
man toplanabilir.

(2) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan idare
ve gözlem kurulu, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan konularda değerlendirme yapmak
üzere süre belgesindeki muhtemel tarihe göre; açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına, kalan
cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infazına ya da ceza infaz kurumundan doğ-
rudan koşullu salıverilmesine en fazla bir ay kala toplanır. Kurul, kurul başkanının daveti ile
her zaman toplanabilir. 

(3) Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendirdiği Cumhuriyet savcısının katılamaması
halinde, ikinci fıkra kapsamındaki toplantılar yapılmaz ve toplantı için yeni bir tarih belirlenir.   

(4) Birinci fıkra kapsamındaki idare ve gözlem kurulunun oluşturulmasına imkân bu-
lunmayan ceza infaz kurumlarında, bu kurul o yer Cumhuriyet savcısının başkanlığında, Ceza
İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin
22 nci maddesinde sayılan görevlilerden kurumda mevcut olanların katılımıyla oluşturulur. 

(5) İkinci fıkra kapsamındaki idare ve gözlem kurulunun oluşturulmasına imkân bu-
lunmayan ceza infaz kurumlarında bu kurul, o yer Cumhuriyet başsavcılığınca en yakın ceza
infaz kurumunda görevli olan idare ve gözlem kurulu üyelerinden ihtiyaç duyulan üyelerin gö-
revlendirilmesiyle oluşturulur. 

(6) İdare ve gözlem kurulları, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir zaman üye tam sayı-
sının üçte birinden az olamaz. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu tarafa üs-
tünlük tanınır. Kurul başkanı oyunu en son kullanır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.
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Kurulun inceleme ve değerlendirme esasları
MADDE 16 – (1) Hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda;

ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, hak-
larını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülükleri eksiksiz yerine getirip getirmediği, uy-
gulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç
işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında;
idare ve gözlem kurulu tarafından, iyi hâlin belirlenmesine esas olmak üzere bir değerlendir-
meye tabi tutulur.

(2) Yapılan değerlendirmede; infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı eğitim-
öğretim, psiko-sosyal yardım ve destek programları ile sosyal ve sportif faaliyetler, kültür ve
sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile
ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu piş-
manlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu, yü-
kümlülüklerine riayeti, kurum güvenlik ve düzenine katkısı, aldığı disiplin cezaları ve ödüller
dikkate alınır.

(3)  Bulunduğu ceza infaz kurumunda kalacağı süre, altı aydan fazla olan hükümlüler
hakkında yönetim, eğitim ve öğretim, psiko-sosyal yardım ile güvenlik ve gözetim servislerince
“gelişim değerlendirme raporu” düzenlenir. Ancak açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan
cezasını denetimli serbestlik tedbiri altında infaz etme veya ceza infaz kurumundan doğrudan
koşullu salıverilme tarihi öncesindeki son dönemin artık dönem olması durumunda, bu artık
döneme ait değerlendirme ilgili servislerce düzenlenen gözlem değerlendirme raporuna göre
yapılır.

(4) Bulunduğu ceza infaz kurumunda kalacağı süre 60 günden fazla, altı aydan az olan
hükümlüler hakkında yönetim, eğitim ve öğretim, psiko-sosyal yardım ile güvenlik ve gözetim
servislerince “gözlem değerlendirme raporu” düzenlenir. Ancak ceza infaz kurumunda kalma
süresi 60 günden az olan hükümlü hakkında yalnızca yönetim ve psiko-sosyal yardım servisi
tarafından gözlem değerlendirme raporu düzenlenir. 

(5) İdare ve gözlem kurulu; hükümlü hakkındaki değerlendirmesini yaparken, gözlem
değerlendirme ve gelişim değerlendirme raporları, risk değerlendirme raporu ile infaz dosya-
larındaki tüm bilgi ve belgelere göre karar verir. Kurullar bu değerlendirme sırasında talebi
üzerine veya re’sen hükümlü ile mülakat yapabilir. 

(6) İdare ve gözlem kurulu; açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve kalan cezasını dene-
timli serbestlik tedbiri altında infaz etme ya da koşullu salıverilme öncesindeki değerlendir-
menin yapıldığı son toplantıda hükümlü hakkında inceleme ya da araştırma yapılmasına veya
rapor tanzim edilmesine karar verebilir.

Kurul kararları
MADDE 17 – (1) Kurul kararları gerekçeli olarak yazılır; karara karşı başvuru yolu,

mercii, süresi ve şekli kararda açıkça belirtilir. 
(2) Açık ceza infaz kuruma ayrılmaya, kalan cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygu-

lanarak infazına ve ceza infaz kurumundan doğrudan koşullu salıvermeye dair değerlendirmede
hükümlünün iyi hâlli olmadığına karar verilmesi durumunda, hükümlü hakkında yapılacak bir
sonraki değerlendirme tarihi kararda açıkça belirtilir. Yeniden değerlendirme süresi altı aydan
az, bir yıldan fazla olamaz. Hakkında olumsuz karar verilen hükümlü hakkında psiko-sosyal
yardım servisi ile eğitim ve öğretim servisince hazırlanan iyileştirme planı revize edilerek hü-
kümlüye tebliğ edilir.     

(3) İdare ve gözlem kurulunun, açık ceza infaz kuruma ayrılmaya, kalan cezanın dene-
timli serbestlik tedbiri uygulanarak infazına ve ceza infaz kurumundan doğrudan koşullu salı-
vermeye esas olumlu iyi hal değerlendirmesini içeren gerekçeli kararı; 5275 sayılı Kanunun
107 nci maddesinin onbirinci fıkrasında yazılı “gerekçeli rapor” ile ilgili yönetmeliklerde be-
lirtilen “değerlendirme raporu” ve “iyi hal kararı” yerine geçer.
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(4) İdare ve gözlem kurulu kararının hükümlüye tebliğ edilen nüshasında karar tarihi,
numarası, “ASLI GİBİDİR” kaşesi ve kurum mührü ile ismi yazılmaksızın sekretaryada görevli
bir personelin ıslak imzası yer alır; kurul başkanı, kurul üyeleri, sekretarya personeli ile rapor-
ları hazırlayan görevlilerin adı, soyadı, sicil ve unvan bilgileri yer almaz. Bu tebliğ işlemi, tek-
nik altyapının kurulu olduğu kurumlarda elektronik ortamda yapılabilir.

İdare ve gözlem kurulu sekretaryası
MADDE 18 – (1) İdare ve gözlem kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek üzere,

iyileştirmeden sorumlu ikinci müdürün sorumluluğunda müstakil bir sekretarya birimi oluştu-
rularak bu birimde yeterince personel görevlendirilir.

(2) Sekretarya; ilgili servislerden gelen servis puanlarını birleştirerek dönem puanı ve
gelişim puanı hesaplamasını yapar. Hakkında değerlendirme yapılacak hükümlü ile ilgili göz-
lem değerlendirme raporları veya gelişim değerlendirme raporları ile risk değerlendirme raporu,
puanlama icmal tablosu, infaz dosyası ve diğer belgeleri toplantıda hazır eder. Bu amaçla ge-
rektiğinde hükümlü hakkındaki yazışmalar ile araştırmaları yapar.

(3) Dosyası idare ve gözlem kurulunda görüşülecek hükümlü hakkında son bir ay içe-
risinde hazırlanmış yeni tarihli gözlem değerlendirme raporları veya gelişim değerlendirme ra-
porları yoksa kurul toplantısından en az 2 gün önce ilgili servislerin bu değerlendirmeyi yap-
maları sağlanarak dosya ikmal edilir. 

(4) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak olan
idare ve gözlem kurulu toplantısının gün ve saati ile gündemi, kurul sekretaryası tarafından
acil durumlar hariç en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Bu bildirim, ilgili üyenin onay
vermesi durumunda elektronik ileti yoluyla da yapılabilir.

(5) Toplantı öncesinde kurul üyelerine gerekli bildirimleri yapar; toplantı tutanaklarını
yazar, kurul üyelerine imzalatır ve sair işlemlerinin ikmalini sağlar.

(6) 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan idare
ve gözlem kuruluna Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile izleme
kurulundan katılan üyelere, katıldıkları her bir toplantı günü için memur maaş katsayısının
(500) rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenmesi ile ilgili işlemlerin
yapılmasını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınıflandırma ve Gruplandırma

Hükümlülerin gruplandırılması
MADDE 19 – (1) Hükümlüler, bulundukları veya gönderildikleri ceza infaz kurumla-

rında;
a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek edi-

nenler,
b) Zihinsel ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz reji-

mine tâbi tutulması gerekenler,
c) Tehlike hâli taşıyanlar,
ç) Terör suçluları,
d) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular,
e) Gözlem sürecinin devamına karar verilenler,
gibi gruplara ayrılırlar.
Mükerrirlerin gruplandırılması
MADDE 20 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen müker-

rirler, aynı maddede belirtilen ve ayrıca;
a) Kasıtlı bir suçtan dolayı mükerrir olanlar,

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                29 Aralık 2020 – Sayı : 31349



b) Birden fazla taksirli suçtan hükümlü olanlar,
olarak gruplandırmaya tabi tutulur.
Hükümlülük sürelerine ve suç çeşitlerine göre gruplandırma
MADDE 21 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gruplara

ayrılan hükümlüler;
a) Hükümlülük süreleri ve suç çeşitlerine göre;
1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
2) Müebbet hapis cezası,
3) Süreli hapis cezası,
b) Süreli hapis cezaları, süreleri itibarıyla;
1) İki yıla kadar,
2) İki yıldan altı yıla kadar,
3) Altı yıldan fazla,
c) Suçların çeşitleri itibarıyla;
1) Uluslararası suçlar,
2) Kişilere karşı suçlar,
3) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
4) Topluma karşı suçlar,
5) Millete ve devlete karşı suçlar,
olarak gruplandırmaya tabi tutulur.
Yaşları nedeniyle gruplandırma
MADDE 22 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gruplara

ayrılan hükümlüler ayrıca;
a) 12-15 yaş grubunda olanlar,
b) 15-18 yaş grubunda olanlar,
c) 18-21 yaş grubunda olanlar,
ç) 65 yaşını bitirmiş olanlar,
şeklinde gruplandırmaya tabi tutulurlar.
Zihinsel ve bedensel durumları nedeniyle gruplandırma
MADDE 23 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlular

22 nci maddede belirtilen şekilde ve ayrıca;
a) Fiziksel engelliler,
b) Akıl hastalığı olanlar,
c) Akıl hastalığı dışında psikolojik rahatsızlığı olanlar,
ç) Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı olanlar,
d) Cinsel yönelimi farklı olanlar,
şeklinde gruplandırmaya tâbi tutulurlar.
Örgütsel durumları nedeniyle gruplandırma
MADDE 24 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen

suçlular ayrıca;
a) Örgüt lideri olanlar,
b) Aktif örgüt üyesi olanlar,
c) Örgütten ayrılanlar,
ç) Tarafsız olanlar,
şeklinde gruplandırmaya tâbi tutulurlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İyileştirme

İyileştirme programları
MADDE 25 – (1) İyileştirme ve bireyselleştirme, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi

ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin onikinci bölümü ile ilgili
diğer mevzuat ve protokollerde yer alan amaç, usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim
servisi ile psiko-sosyal yardım servislerince yürütülür. Yönetim servisi ile güvenlik ve gözetim
servisi başta olmak üzere diğer tüm servis ve birimler bu çalışmalara destek vermekle yüküm-
lüdür. 

(2) Hükümlünün ilk gözlem süresi sonunda gönderildiği ceza infaz kurumunda, psiko-
sosyal değerlendirme ölçekleri de uygulanarak risk düzeyi ve bireysel ihtiyaçları belirlenir.
5275 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi gereğince, eğitim ve öğretim ile psiko-sosyal yardım
servisleri tarafından hükümlünün risk düzeyi ve bireysel ihtiyaçlarına göre bir iyileştirme planı
hazırlanarak hükümlüye tebliğ edilir.

(3) Yapılan gözlem, görüşme ve uygulanan risk değerlendirme ölçeği sonuçlarına göre,
idare ve gözlem kurulunca;

a) Görme, konuşma ve işitme engelliler ile özbakımını yapamayacak şekilde yatağa
bağımlı hasta ya da ağır kocama hali bulunanlardan durumu hekim raporu ile tespit edilenler,

b) İyileşme ihtimali olmadığı tıbbi olarak tespit edilen ağır psikiyatrik hastalar,
c) Sosyal olarak iletişime tamamen kapalı olduğu psikiyatri raporu ile tespit edilenler,
ç) Şahsi ve sosyal durumu ya da suç geçmişi nedeniyle özel gözetim ve denetim altında

bulundurulmasının gerekli olduğu saptananlar ve benzeri durumda olanlar,
hakkında gelişim değerlendirmesine tabi tutulmaması kararı verilebilir. İdare ve gözlem

kurulu tarafından gelişim değerlendirmesine tabi tutulmaması kararı verilen hükümlüler için
iyileştirme planı hazırlanmaz ve değerlendirmeler, yalnızca yönetim ve psiko-sosyal yardım
servisi tarafından düzenlenen gözlem değerlendirme raporuna göre yapılır.

(4) İlgili servisler tarafından uygulanan risk değerlendirme ölçekleri her iki değerlen-
dirme döneminde bir tekrarlanarak, eğitim ve öğretim ile psiko-sosyal yardım servisleri tara-
fından hazırlanan iyileştirme planları bu risk değerlendirmesi sonucuna göre güncellenir.

(5) Hükümlü, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 67 nci maddesi uyarınca iyileştirme programlarına tam bir uyum
göstermekle yükümlüdür. Hükümlünün belirlenen programlara katılımı ve gelişimi takip edi-
lerek altı ayda bir değerlendirilir. İlgili servislerce hazırlanan gözlem değerlendirme veya ge-
lişim değerlendirme raporları, idare ve gözlem kurulu tarafından yapılan değerlendirmelere
esas teşkil eder.

Eğitim ve öğretim programları
MADDE 26 – (1) Eğitim ve öğretim programları; ilgili mevzuat ve Bakanlık ile kurum

ve kuruluşlar arasında yapılan iş birliği protokolleri çerçevesinde yürütülür.
(2) Hükümlülerin;
a) Temel eğitim (I. kademe okuma yazma kursu, yetişkin II. kademe başarı kursu ve

ortaokul) programları,
b) Örgün ya da yaygın ortaöğretim programları,
c) Yükseköğretim programları,
ç) Seviye tespit sınavları ve bunlara hazırlık maksadıyla yürütülen bireysel gelişim

programları,
d) Lisansüstü eğitim ve doktora programları,
e) Tahliye sonrasına hazırlama eğitimleri,
f) Örgün ve yaygın iş-meslek eğitimleri ile diğer yaygın eğitim programları,
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gibi eğitim ve öğretim programlarına katılması ve yarım kalan eğitim programlarını
tamamlaması sağlanır. Hükümlüler gerektiğinde bir üst eğitim programına yönlendirilir.

(3) Bu eğitim ve öğretim programları, hükümlünün ilk gözlemi sonunda ortaya çıkan
risk düzeyi ve bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretim servisince hazırlanan ve her iki dö-
nemde bir güncellenen iyileştirme planına göre yürütülür. Hükümlünün bu programlara katılımı
ve gösterdiği gelişimi gözlem değerlendirme ve gelişim değerlendirme raporlarına işlenir.

Psiko-sosyal yardım programları
MADDE 27 – (1) Psiko-sosyal yardım programları; ölçme değerlendirme araçlarını

kullanarak, bireysel görüşme ve grup çalışması yöntemlerini uygulayarak, bir plân çerçevesinde
yapılan iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Bu programlar, ilgili mevzuat ve Bakanlık ile kurum
ve kuruluşlar arasında yapılan iş birliği protokollerine göre yürütülür.

(2) Hükümlülerin;
a) Bireysel sorunları ile baş edebilmesine yardımcı programlar,
b) Ortaya çıkan kriz ve intihar eğilimi durumlarına müdahale programları,
c) Sosyal çevresi ile zayıflayan ya da kopan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalış-

malar,
ç) Suç türlerine ve kişisel özelliklerine göre ihtiyaç duyduğu bireysel müdahale prog-

ramları,
d) Grup çalışmaları,
e) Madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik programlar,
f) Salıverilme sonrasına hazırlama programları,
gibi psiko-sosyal yardım programlarına katılması sağlanır.
(3) Psiko-sosyal yardım servisi, psikiyatrik yardıma ihtiyacı olduğu veya madde ba-

ğımlısı olduğu kanaatine vardığı hükümlüleri kurum tabibine yönlendirir. Kurum tabipliği veya
sağlık kuruluşu tarafından hükümlüye konulan teşhis, uygulanan tedavi ve hükümlünün kul-
landığı psikiyatrik ilaçlar; düzenlenecek gözlem değerlendirme veya gelişim değerlendirme
raporlarına işlenmek üzere psiko-sosyal yardım servisine, alınacak güvenlik tedbirleri ve hü-
kümlüye uygulanacak programlara ilişkin değerlendirme yapmak üzere güvenlik ve gözetim
servisine sağlık servisi tarafından bildirilir. 

(4) Psiko-sosyal servis, kurum müdürünün bilgisi dahilinde hükümlünün ailesi veya
yakın sosyal çevresi ile iletişim kurarak terapi ve iyileştirme süreçlerinin daha etkin ve verimli
geçmesi için çaba sarf eder. Bu kişilerden edindiği ve hükümlü hakkındaki iyi hâl değerlendir-
mesini etkileyecek nitelikteki bilgileri raporunda gösterir.

(5) Psiko-sosyal yardım programları, hükümlünün ilk gözlemi sonunda ortaya çıkan
risk düzeyi ve bireysel ihtiyaçlarına göre psiko-sosyal yardım servisince hazırlanan ve her iki
dönemde bir güncellenen iyileştirme planına göre yürütülür. Hükümlünün bu programlara ka-
tılımı ve gösterdiği gelişimi gözlem değerlendirme veya gelişim değerlendirme raporlarına iş-
lenir.

Destek programları
MADDE 28 – (1) Ceza infaz kurumlarında hükümlünün toplumsal uyumunu artırmak

ve iyileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla aşağıda belirtilen destek programları uygu-
lanır:

a) Kütüphane ve kitaplık çalışmaları: Tüm hükümlüler kütüphane ve kitaplıklardan aza-
mî ölçüde yararlanmaya ve okuma alışkanlığı kazanmaya teşvik edilir. Bu çalışmalar, ilgili
mevzuat ve yapılan iş birliği protokolleri çerçevesinde eğitim ve öğretim servisince yürütülür
ve puanlanır.

b) Din kültürü ve ahlâk öğretimi: Hükümlülerin ahlâki gelişiminin sağlanması, yeniden
suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla, ceza infaz kurumlarında din
kültürü ve ahlâk öğretimi programları uygulanır. Ancak, hükümlülerin bu programlara katılması
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isteğe bağlıdır. Hükümlünün talep etmesi halinde, mensup olduğu dine uygun ibadetinin yerine
getirilmesine yardımcı olunur. Din kültürü ve ahlâk eğitimi vermek ve manevi rehberlik hizmeti
sunmak üzere manevi rehberlik birimleri oluşturularak eğitim ve rehberlik programları uygu-
lanır. Bu programlar, ilgili mevzuat ve işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülür ve bu bi-
rimden hükümlü hakkında gönderilen yazılı bildirimler, eğitim ve öğretim servisi tarafından
değerlendirilir.

c) Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler: Hükümlülerin, kişisel, sosyal, kültürel, mesleki,
ahlâki ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sev-
gisini geliştirecek, aile bağlarını sağlamlaştıracak nitelikte sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir. 

ç) (a), (b) ve (c) bentlerindeki çalışmalara ilişkin bilgiler ile hükümlünün gösterdiği ge-
lişim, ilgili servislerce gözlem değerlendirme veya gelişim değerlendirme raporlarına işlenir.

(2) Destek programları kapsamında yapılan; 
a) Dinî ve millî günlerdeki tören ve anma programları, mesleki gelişime yönelik çalış-

malar, kütüphane ve kitaplık çalışmaları ile manevi rehberlik kapsamındaki çalışmalar eğitim
ve öğretim servisi tarafından,

b) Bunlar dışında kalan konferans, dinleti, tiyatro, drama, film gösterimi, konser gibi
diğer tüm sosyal ve kültürel etkinlikler ile sportif faaliyetler sosyal çalışmacı tarafından, ceza
infaz kurumunda sosyal çalışmacının bulunmaması durumunda ise eğitim ve öğretim servisi
tarafından,

Bakanlığın veya kurumların taraf olduğu protokollere göre görevlendirilen kişi ve ku-
rumlarla iş birliği halinde planlanır, yürütülür ve raporlanır. 

(3) Ceza infaz kurumunda öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı gibi uzman meslek ele-
manının bulunmaması halinde, alan uzmanlığı gerektirmeyen faaliyetler, görevlendirilen diğer
servis personeli tarafından planlanır ve yürütülür.

Çalışma
MADDE 29 – (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar hariç diğer

hükümlüler, kurum iç hizmetlerinde veya mevcut işkollarında 5275 sayılı Kanunun 30 ve 31 inci
maddelerinde belirtilen esaslara göre çalıştırılabilir.

(2) Yaş, sağlık durumu, bedensel yetenekleri itibarıyla çalışma şartlarına uyum sağla-
yamayacakları kurum tabibi tarafından tespit edilen hükümlüler çalıştırılmaz.

(3) Çalıştırmalar sırasında mesleği olmayanların meslek edinmeleri, mesleği olanların
ise mevcut mesleğini geliştirmeleri ve mesleki bilgi ve becerilerini belgelendirmeleri sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Risk Ölçme ve Gelişimi Değerlendirme

Risk değerlendirme ölçeği
MADDE 30 – (1) Hükümlü hakkında hazırlanacak iyileştirme programlarına, yapılacak

iyi hâl değerlendirmelerine ve salıverilme sonrasına dair değerlendirmelere esas olmak üzere,
nesnel bir risk değerlendirme ölçeği geliştirilerek hükümlülere uygulanır ve sonuçları risk de-
ğerlendirme raporunda gösterilir.

(2) Bu risk değerlendirme ölçeği her iki değerlendirme dönemi sonunda tekrarlanır ve
yeni duruma göre, uygulanan iyileştirme programları güncellenir. Gerekli görülmesi halinde
risk değerlendirme ölçeği altı aylık dönemler sonunda da uygulanabilir. 

(3) Bu risk değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki usul ve esaslar
Genel Müdürlükçe belirlenir. 
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Gelişim değerlendirme sistemi
MADDE 31 – (1) Hükmün infazına başlanması ile birlikte, ceza infaz kurumlarında

bulunduğu süre içerisindeki tutum ve davranışları, kurum düzeni ve güvenliğine katkısı, yü-
kümlülüklerini yerine getirmesi ile yürütülen iyileştirme ve topluma kazandırma programlarına
katılımı sonucunda hükümlünün gösterdiği gelişim ölçülerek puanlanır. Bu amaçla hükümlü-
lerin;

a) Katıldıkları eğitim-öğretim faaliyetleri, psiko-sosyal yardım programları, destekleyici
programlar ile infaz sürecindeki tutum ve davranışları “artı puan”,

b) Aldığı disiplin cezaları “eksi puan”,
şeklinde puanlanarak iyi hâl değerlendirmesine esas “gelişim puanı” belirlenir.
(2) Puanlama; yönetim servisi, eğitim ve öğretim servisi, psiko-sosyal yardım servisi

ile güvenlik ve gözetim servisi tarafından yapılır.
(3) Hangi tutum ve davranışlara ne kadar puan verileceği, ölçme ve değerlendirme kri-

terleri, değerlendirmeye esas eşik puanlar, değerlendirme raporlarının şekli, kullanılacak prog-
ram ve formlar ile puanlama sonucuna göre yapılacak değerlendirmenin başlayacağı tarih Genel
Müdürlükçe belirlenir.

Gelişim puanlaması
MADDE 32 – (1) Hükümlü her değerlendirme dönemi içerisinde gözlemlenir, iyileş-

tirme planına göre gelişimi ve gözlemler UYAP’ın ilgili bölümlerine kaydedilir. 
(2) Hükümlü hakkında idare ve gözlem kurulunca altı ayda bir yapılacak değerlendirme

öncesinde, UYAP’a kaydedilen bilgiler ve dönem içerisinde yapılan gözlemler dikkate alınarak
gelişim değerlendirme raporları hazırlanır. 

(3) Gelişim değerlendirme raporlarında hükümlünün infaz sürecindeki tutum ve dav-
ranışları ile iyileştirme planına göre gösterdiği gelişim puanlanır ve servis puanı bulunur. 

(4) İki suret olarak düzenlenen gelişim değerlendirme raporunun bir sureti serviste mu-
hafaza edilir, bir sureti işlemin ikmali için idare ve gözlem kurulu sekretaryasına gönderilir.

(5) Yönetim, eğitim ve öğretim, psiko-sosyal, güvenlik ve gözetim servislerince verilen
servis puanları toplamının değerlendirme raporu sayısına bölümü ile dönem puanı hesaplanır.
İdare ve gözlem kurulu sekretaryası tarafından hazırlanan dönem puanı icmal tablosu ilgilinin
gözlem ve değerlendirme dosyasında saklanır. 

(6) Ceza infaz kurumundan ayrılmaya ilişkin iyi hâl değerlendirmesinin yapılacağı son
idare ve gözlem kurulu toplantısı öncesinde, o güne kadar alınan dönem puanları toplamının,
toplam değerlendirme dönemi sayısına bölümü ile hükümlünün gelişim puanı belirlenir. 

(7) Gelişim puanı; 
a) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma

aşamasında yapılan iyi hâl değerlendirmesinde,
b) Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün denetimli serbestliğe ayrılma aşa-

masında yapılan iyi hâl değerlendirmesinde,
c) Kapalı ya da açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün denetimli serbestliğe

ayrılmaksızın koşullu salıverilmesi amacıyla yapılan iyi hâl değerlendirmesinde,
iyi hâl kriteri olarak esas alınır.
(8) İdare ve gözlem kurulu, ara değerlendirme dönemleri sonunda gözlem ve değerlen-

dirme dosyasındaki bilgi ve belgeler ile dönem puanını esas alarak değerlendirme yapar. Ku-
rulların iyi hâl değerlendirmesi yapmasından sonra, işlemlerin sonuçlanmasına kadar geçen
süre içindeki olumlu ya da olumsuz davranışları bir sonraki dönem değerlendirilir.

(9) Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve gelişim puanı Genel Müdürlükçe belirle-
nen eşik puanı aşan ve erken iyileşme gösterdiği kanaatine varılan iyi halli hükümlü hakkında
idare ve gözlem kurulu tarafından, kapalı ceza infaz kurumunda kalması gereken toplam süre-
nin onda birine kadar daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma kararı verilebilir. Erken
iyileşmeye bağlı olarak, erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ile ilgili esas ve usuller Genel
Müdürlükçe gösterilir.
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Gelişimi puanlama esasları
MADDE 33 – (1) Ceza infaz kurumlarında kalacağı toplam süre altı aydan daha az

olanlar ile artık dönem içinde olanlar hakkında gelişim puanlaması yapılmaz.
(2) Çocuk ve 70 yaş üzeri hükümlülere ceza puanı verilmez.
(3) 31 ve 32 nci maddelere göre yapılan hesaplama sonucunda, gelişim puanı Genel

Müdürlükçe belirlenen eşik puanın altında olan hükümlü hakkında;
a) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma,
b) Kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz etme,
c) Ceza infaz kurumlarından doğrudan koşullu salıverilme,
işlemlerine yönelik iyi hâl kararı verilmez.
(4) İyi hâl kararı için gerekli olan ve Genel Müdürlükçe belirlenen eşik puanı aşamayan

hükümlü hakkında idare ve gözlem kurulunca bir araştırma yapılarak; bu durumun mücbir se-
beplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ya da hastalık, yaşlılık, personel yetersizliği gibi ma-
kul bir nedeni olup olmadığı belirlenir. Makul bir nedenin bulunması durumunda, hükümlüye
verilen gelişim puanının Genel Müdürlükçe belirlenen eşik puanı aşması şartı aranmaz. Bu hü-
kümlü hakkında, mevzuatta aranan diğer iyi hâl kriterlerine göre değerlendirme yapılır.  

(5) Verilen ceza puanları, disiplin cezası kaldırılmış olsa bile silinmez. Bir disiplin ce-
zası için verilen ceza puanı, tüm infaz süresinde yalnızca bir kez hesaplamaya dâhil edilir.

(6) Olumlu bir davranışı nedeniyle puan verilen hükümlüye, bu davranışı karşılığında
aldığı ödül için ayrıca bir puan verilmez.

(7) Tutuklular iyileştirme programlarına katılmaya zorlanamaz; ancak iyileştirme prog-
ramlarına katılmaları yönünde teşvik edilir. Hükümlülere uygulanan iyileştirme programlarına
gönüllü olarak katılan tutuklulara ait bilgiler UYAP’ın ilgili bölümlerine kaydedilir. Tutuklu-
luğun altı aydan fazla sürmesi durumunda, UYAP’ın ilgili bölümlerine kaydedilen bu bilgiler
ile tutum ve davranışlarına göre servis ve dönem puanları belirlenerek gelişim değerlendirme
raporları tanzim edilir. Tutuklu iken düzenlenen bu raporlar, ilgilinin hükümlülüğünde değer-
lendirilmek üzere gözlem ve değerlendirme dosyasında saklanır.

(8) Hükümlünün daha önce kaldığı ceza infaz kurumlarınca verilen dönem puanları,
en son bulunduğu ceza infaz kurumu tarafından birleştirilir ve açık ceza infaz kurumuna ayrıl-
ma, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri altında infaz etme veya ceza infaz kurumlarından
doğrudan koşullu salıverilme öncesindeki değerlendirmeye esas gelişim puanı bulunur.

Gözlem değerlendirme ve gelişim değerlendirme raporları 
MADDE 34 – (1) Hükümlülerin, gözlem sonucu gönderildikleri çocuk eğitimevleri ile

açık ceza infaz kurumları dâhil tüm ceza infaz kurumlarında ilgili servislerce gözlem değer-
lendirme raporları ile en geç altı ayda bir gelişim değerlendirme raporlarının düzenlenmesine
devam edilir. Bu değerlendirme raporları, gözlem ve değerlendirme dosyasında muhafaza edi-
lir.

(2) Bu amaçla;
a) Yönetim servisi gözlem değerlendirme raporu ile gelişim değerlendirme raporu, iyi-

leştirmeden sorumlu ikinci müdür tarafından,
b) Eğitim ve öğretim servisi gözlem değerlendirme raporu ile gelişim değerlendirme

raporu, öğretmen tarafından,
c) Psiko-sosyal yardım servisi gözlem değerlendirme raporu ile gelişim değerlendirme

raporu, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog veya çocuk gelişimi uzmanı tarafından,
ç) Güvenlik ve gözetim servisi gözlem değerlendirme raporu ile gelişim değerlendirme

raporu, sorumlu infaz ve koruma başmemuru tarafından,
Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak düzenlenir.
Gözlem ve değerlendirme dosyası
MADDE 35 – (1) Hükümlülere ait gözlem değerlendirme ve gelişim değerlendirme

raporları, icmal tabloları, risk değerlendirme raporları, idare ve gözlem kurulu kararları, ilâm
örneği, süre belgesi ve sair belgeler tarih sırasına göre dosyalanır.
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(2) Gözlem ve değerlendirme dosyası ile infaz dosyası, kurul sekretaryası tarafından
idare ve gözlem kuruluna sunulur.

Hükümlünün durumunun değerlendirilmesi
MADDE 36 – (1) Hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, denetimli

serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infaz edilmesine ve ceza infaz kurumlarından doğ-
rudan koşullu salıverilmelerine ilişkin talebi üzerine, ilgili talebin mevzuatta belirtilen süre ve
kaldırılmamış disiplin cezasının bulunmaması gibi şartları taşıyıp taşımadığı idare tarafından
araştırılır, gerekli şartları taşımayan talep reddedilerek hükümlüye tebliğ edilir.

(2) Talebin bulunması, süre şartını sağlaması ve kaldırılmamış disiplin cezası bulunmaması
gibi mevzuatta belirtilen şekil şartlarını taşıyan dosyalar; idare ve gözlem kurulu sekretaryası
tarafından işleme alınarak ilgili hakkında gözlem ve değerlendirme dosyası hazırlanır. Dosyanın
5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bulunup bulunmadığı
belirlenerek müteakip işlemlerin ikmali sağlanır.

Karar sonrası işlemler ve karar sonrasında iyi hâlin ortadan kalkması
MADDE 37 – (1) Kurulun, hükümlünün iyi hâlli olduğuna karar verdiği tarih ile işlem

tarihi arasında geçen sürede iyi hâli etkileyen başkaca bir olumsuzluk yaşanmaması halinde,
günü geldiğinde diğer işlemlerin ikmaline idarece devam edilir. Karar tarihi ile işlem tarihi
arasında iyi hâli ortadan kaldıran herhangi bir disiplin eyleminin gerçekleşmesi durumunda,
idare ve gözlem kurulu derhal toplanarak hükümlü hakkındaki iyi hâl kararı kaldırılır ve disiplin
soruşturmasının neticelenmesi, şayet bir disiplin cezası verilmiş ise infazının yapılması ve mev-
zuatta belirtilen kaldırılma sürelerinin geçmesi beklenir. Bu sürecin sonunda hükümlü hakkında
yeniden değerlendirme yapılır.

Mevzuatta iyi hâlin arandığı diğer durumlar
MADDE 38 – (1) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezayı denetimli serbestlik

tedbiri kapsamında infaz etme veya ceza infaz kurumundan doğrudan koşullu salıverme gibi
kurumdan ayrılma aşamalarında, bu işlemlere münhasıran yapılan değerlendirme sonunda ve-
rilen olumsuz iyi hâl kararı; 

a) Aksi yönde açık bir karar alınmadığı sürece, idare ve gözlem kurulunun eğitim, ça-
lıştırma, nakil, özel izin ve benzeri işlemler için geçmişte vermiş olduğu iyi hâlliliğe dair de-
ğerlendirmelerine tesir etmez.

b) Kapalı ceza infaz kurumuna iade nedenlerinden biri gerçekleşmeden ve idare tara-
fından bu yönde açık bir karar alınmadan, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iade nedeni
sayılamaz.

Kararlara karşı başvuru
MADDE 39 – (1) İlgililer, ceza infaz kurumu idaresi ile idare ve gözlem kurulunun bu

Yönetmelikte belirtilen kararlarına karşı, 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Ka-
nununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı usul ve esaslar çerçevesinde şikâyet ve itirazda bulu-
nabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göz-

lem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ay-
dınlatma Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020’’ iba-
resi “31/12/2021’’ olarak, “1/1/2021’’ ibaresi “1/1/2022’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA VE SATIŞ 
İŞLEMLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti

kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerinde şeffaf-
lığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli
kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4374 sayılı Kamu İhale Kanununa

tabi olmayan elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri
yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerine esas yapılacak satın alma, satma ile
ihale süreç ve işlemlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında veya
dağıtım faaliyeti ile birlikte yürüttüğü;

a) Elektrik, su, doğal gaz, toplantı organizasyonu, eğitim, konaklama, ulaşım, sağlık
giderleri, reklam, bağımsız denetim hizmetleri, mali müşavirlik, tesis varlıklarının güvence al-
tına alınması kapsamındaki sigorta poliçesi alımları haricindeki sigorta alımları, araç takip sis-
temlerine yönelik alımlar, nakit tahsilatına yönelik hizmet alımları, kargo hizmeti alımları, hukuki
danışmanlık ve avukatlık hizmet alımları, kamu kurumları ve üniversitelerden alınan hizmet
ve danışmanlık alımları, veri ve ses hatları gibi telekomünikasyon hizmet alımları, araç bakım

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2013 28720

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896
2- 30/10/2015 29517
3- 7/5/2016 29705
4- 20/4/2018 30397
5- 31/7/2019 30848
6- 3/12/2019 30967
7- 6/2/2020 31031
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onarımları, periyodik sağlık muayenesi hizmet alımı, personel yemekleri ile ilgili hizmet ve
malzeme alımları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili malzeme alımlarını,

b) Ar-Ge projeleri kapsamında yapacağı alımları,
c) İktisadî ve teknik bütünlük dikkate alınarak 250.000 TL’nin altında maliyeti olan ya-

pım, mal ve hizmet alımı işlerini,
kapsamaz.
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununun 1 inci ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık ihale: Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale metodunu,
b) Aday: Kısa liste yeterliği için başvuran gerçek veya tüzel kişileri,
c) Alt yüklenici: İşin bir kısmının veya tamamının gerçekleşmesinde yüklenici veya te-

darikçinin dağıtım şirketi ile imzaladığı anlaşmadaki yükümlülüklerini üstlenen gerçek veya
tüzel kişiyi,

ç) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik ihalesi sonucunda ihaleyi gerçekleş-
tiren elektrik dağıtım şirketi tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, 

d) Çerçeve anlaşma: İhale dokümanında belirtmek ve mal alımı ve yapım işleri için en
fazla iki yıl, hizmet alımları ve varlık satışları için en fazla dört yıl olmak kaydı ile elektrik da-
ğıtım şirketi ile en az üç istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımla-
rın/satışların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin
şartları belirleyen anlaşmayı,

e) Çerçeve anlaşma alım/satış sözleşmesi: Çerçeve anlaşmaların imzalanmasını mütea-
kip çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılacak her bir alım/satış öncesi çerçeve anlaşma imza-
lanan istekliler arasında toplanan teklifler sonucu alım/satış yapılmasına karar verilen istekli
ile yapılan alım/satış sözleşmesini,

f) Davetiye usulü ihale: Kısa listede bulunan, ihale edilen iş için belirlenen yeterlik
şartlarını haiz tüm adayların davet edilmesi ile yapılan ihale metodunu,

g) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde ilan ve yeterlik
koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın fiyat araştırması yapılıp teknik şartların ve fiyatın
görüşülerek, sözleşme imzalanmak suretiyle doğrudan alımın yapıldığı usulü,

ğ) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme
ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, işin bütünlüğü, kalite ve teknik değer gibi fiyat
dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenen teklifi,

h) Hizmet: Dağıtım faaliyeti kapsamında; arıza giderme, endeks okuma, kesme-bağlama,
sayaç sökme-takma, ihbarname dağıtma, kaçak tarama, proje, hukuk, bakım ve onarım, taşıma,
haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışman-
lık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayın, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım,
toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve
güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşın-
maz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

ı) İhale: İhale yoluyla satın alma/satma kararı ile başlayıp bu Yönetmelikte yazılı esas-
lara uygun olarak mal veya hizmet alımları, yapım işleri ile varlık satışlarının, istekliler ara-
sından seçilecek gerçek veya tüzel kişilerin üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin
onayını müteakip sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan iş ve işlemleri,

i) İhale dokümanı: İstekliye verilecek olan ihale konusu mal veya hizmet alımları, ya-
pım işleri ile varlık satışlarında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile varsa yap-
tırılacak işin projesini de kapsayan özel teknik şartnameler, sözleşme taslağı ve benzeri yapı-
lacak işi tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri,

j) İhale dosyası: İhtiyacın karşılanmasına yönelik talebin oluşturulmasından sözleşme-
nin imzalanmasına kadar geçen süre zarfındaki projesi varsa proje, yaklaşık maliyete ilişkin
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hesap cetveli, ihale ilanı, ihale dokümanı, davetiyeler, zeyilnameler, adaylar tarafından sunulan
başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, teknik şartnameler, idari şartnameler, özel teknik
şartnameler, ihale değerlendirme evrakları, ihale kararları, sözleşme gibi yapılan iş ve işlem-
lerle, süreci tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyayı,

k) İhale komisyonu: İhalelerde teklif zarflarını incelemek, açmak, isteklilerin yeterlik-
lerini değerlendirmek ve ihale yetkilisine sunmak üzere karar üretmekle görevli komisyonları,

l) İhale yetkilisi: Şirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile yetki devri yapılmış görevlilerini,

m) İnternet ana sayfası: Elektrik dağıtım şirketinin resmî internet sitesinin ana sayfasını, 
n) İstekli: Mal veya hizmet alımları, yapım işleri ile varlık satışlarının ihalesine teklif

veren tedarikçi, hizmet yüklenicisi veya yapım yüklenicisini,
o) Kısa liste: Davetiye usulü ihale yönteminin kullanılması halinde, elektrik dağıtım

şirketlerinin belirleyeceği ve yayımlayacağı yeterlik kriterleri çerçevesinde yapım, mal, hizmet
alımları için oluşturdukları, yüklenici/istekli listelerinden her birini,

ö) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
p) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
r) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
s) Ön yeterlik ihalesi: Belli istekliler arasında ihale usulü kapsamında, fiyat teklifi da-

vetiyesi gönderilecek isteklilerin belirlenmesine yönelik olarak, belirlenen yeterlik kriterleri
çerçevesinde gerçekleştirilen yeterlik ihalesini,    

ş) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları, varlık satışı ile yapım işlerinde dağıtım şirketi
ile yüklenici ve/veya tedarikçi arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

t) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin dağıtım şirketine sunduğu
fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belgeleri,

u) Teknik şartname: İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile varsa projesini de kapsayan
ihale dokümanını,

ü) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksini,
v) Varlık satışı: Gayrimenkul ve mütemmim cüzleri ile işletme altındaki şebeke varlık-

ları hariç olmak üzere, dağıtım lisansı kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi için tesis edilmiş
veya iktisap edilmiş varlıklar ile hurda varlıkların satışını, 

y) Yapım: Elektrik piyasası mevzuatında tanımlı şebeke yatırımları kapsamında yapı-
lacak elektrik tesisleri ile diğer yapım işlerini,

z) Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alımları, yapım işleri ile varlık satışları ihalesi
yapılmadan önce elektrik dağıtım şirketi tarafından, fiyat araştırması ve/veya hesaplamalar ya-
pılarak ihale edilen işin maliyetinin belirlenmesine yönelik hesaplar ve hesaplamalar sonucu
ortaya çıkan bedeli,

aa) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

bb) Yerli katkı oranı: 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) ile belirlenen formülle hesaplanarak bulunan oranı,

cc) Yerli malı: Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) ile belirlenen kriterlere uygun ma-
mulü,

çç) Yerli malı belgesi: Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) uyarınca alınan, istekliler ta-
rafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi,

dd) Yüklenici: İş üzerine kalan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler, İhale, Satın Alma ve Satış Usulleri, Çerçeve Anlaşmalar

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Dağıtım şirketleri, dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri

ticari işlerde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, denetlenebilirliği ve
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kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda; elektrik dağıtım
şirketleri yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık satışı işlerine esas yapılacak satın alma, satma
ile ihale süreç ve işlemlerini kapsayan satın alma, satma ve ihale prosedürlerini bu Yönetmeliğe
uygun olarak hazırlar ve Kuruma sunar. Dağıtım şirketi Kuruma sunduğu satın alma, satma ve
ihale prosedürüne uymak zorundadır.

(2) Tek bir sözleşmeye bağlanacak olan işlerin üst limit tutarı, her bir sözleşme yılı için
uygulama dönemine ait ilk onaylı yatırım planında yer alan yıllık yatırım tavanının %10’unu
aşamaz. Bu oran kapsamında hesaplanan tutarın 30.000.000 TL’nin altında olması halinde üst
limit tutarı her bir sözleşme yılı için 30.000.000 TL olarak kabul edilir. Sözleşme süresi bir
yıldan fazla olduğu durumda üst limit tutarı, her sözleşme yılı için uygulanması gereken üst li-
mitlerin toplamı olarak uygulanır. Yabancı para birimi ile imzalanan sözleşmeler için, sözleş-
menin imzalandığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen dö-
viz satış kuru baz alınır. Şebeke işletim sistemi yatırımları karakteristiğindeki işler için bu fık-
rada belirtilen parasal üst limitler uygulanmaz. 

(3) İktisadî ve teknik bütünlüğü bulunan işler parçalara bölünerek ihale edilemez. Bu
kapsamda, mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve varlık satışları, bu Yönetmelikte yer alan
parasal limitlerin altında kalmak ya da diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla
kısımlara bölünemez.

(4) Yapım işleri ile uzaktan izleme ve kontrol sistemi (SCADA), otomatik sayaç okuma
sistemi (OSOS), coğrafi bilgi sistemi (CBS) işleri, bilgi sistemleri ve teknoloji işleri kapsamında
yapılan hizmet alımları, proje yapımı, kamulaştırmaya esas harita-plan ve dosyalarının hazır-
lanması işleri, dağıtım tesisleri planlı bakım iş ve işlemleri hariç diğer işlerde yüklenici veya
tedarikçi, alt yüklenici çalıştıramaz. Yapım işleri kapsamında teklif veren istekli işin bir kısmını
veya tamamını alt yükleniciye verecek ise hangi işlerde alt yüklenici çalıştıracağını teklifinde
belirtir. İhaleyi kazanan istekli, çalıştırabileceği yeterlikteki alt yüklenicileri dağıtım şirketine
sunar. 

(5) İhale dokümanı ve sözleşmede belirtilmek kaydıyla yapılan tüm alımlar ve varlık
satışları için ilave iş artışı veya eksilişi sözleşme bedelinin %25’inden fazla olamaz.

(6) Gayrimenkul kiralama ve kiraya verme işleri hariç olmak üzere, ihale sonucu im-
zalanan sözleşmeler ve çerçeve anlaşmaların süresi, yapım ve mal alımı işleri için iki yılı, varlık
satışı ve hizmet alımı işleri için dört yılı aşamaz. Çerçeve anlaşmalar hariç bu fıkrada belirtilen
sözleşme süreleri, elektrik dağıtım şirketi tarafından gerekçeleri ve sözleşmesinde belirtilmek
kaydıyla en fazla bir yıl uzatılabilir. Hizmet alımları için sözleşme şartları değişmemek kaydıyla
bu kapsamda yapılan süre uzatımlarında beşinci fıkrada belirtilen %25 oranı uygulanmaz.

(7) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin, ihalesi yapılmadan önce elektrik da-
ğıtım şirketince fiyat araştırması ve/veya hesaplamalar yapılarak yaklaşık maliyet belirlenir.

(8) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnamelerde belirlene-
cek teknik kriterler bütün istekliler için fırsat eşitliğini bozan ve rekabeti engelleyici hususlar
içeremez.

(9) Elektrik dağıtım şirketi, her bir ihale için, ayrı bir ihale dosyası düzenler. İhale dos-
yaları elektronik olarak dijital ortamda ya da fiziki olarak muhafaza edilir.

(10) 20.000 TL üzerindeki kapsam dışı alımlar liste halinde kayıt edilir ve söz konusu
alımlarla ilgili evraklar ile birlikte, inceleme ve denetim esnasında istenilmesi halinde sunulmak
üzere elektronik olarak dijital ortamda ya da fiziki olarak bir dosyada muhafaza edilir.

(11) Elektrik dağıtım şirketi, fiziki ihale dosyalarını lisansında tanımlı dağıtım bölge-
sinde muhafaza eder.

(12) Birden fazla elektrik dağıtım şirketi birleşerek ihaleye çıkamaz. 
(13) İhale dosyalarının içerikleri, ihale ilan formatı, kısa liste yeterlik kriterleri, sözleş-

me formatı, idari şartname formatı, teknik şartname formatı gibi uygulamaya yönelik ayrıntılı
düzenlemeler, bu Yönetmelikte yer alan esaslar doğrultusunda elektrik dağıtım şirketleri tara-
fından hazırlanan ihale süreç ve işlemlerini kapsayan satın alma, satma ve ihale prosedürleri
ile belirlenir.
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(14) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan anlaşma ve sözleşmeler devredilemez. 
(15) Varlık satışı ihalelerinde, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların birlikte ihale edilmesi ha-

linde, asgari olarak tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için ayrı ayrı kısmi teklif verilebilecek şekilde
gerekli düzenlemeler yapılır.

(16) İhale süreci içerisindeki her türlü itiraz ve şikayetler öncelikli olarak ihaleyi ger-
çekleştiren elektrik dağıtım şirketi nezdinde yapılır. Yapılan itiraz ve şikayetlerle ilgili olarak
elektrik dağıtım şirketi gerekli iş ve işlemlerle başvuru sahibine verilecek cevabı bu Yönetmelik
ve satınalma, satma ve ihale prosedürlerinde öngörülen süreler içerisinde tamamlar. İtiraz ve
şikayetin devam etmesi halinde, elektrik dağıtım şirketi tarafından verilen cevap yazısı ve diğer
tevsik edici bilgi ve belgelerle Kuruma başvuru yapılır. Uygun olmayan başvurular Kurum ta-
rafından dikkate alınmaz.

İhale, satın alma ve satış usulleri
MADDE 6 – (1) Dağıtım şirketlerinin satın alma, satma ve ihale prosedürlerinde yapım,

mal ve hizmet alımı ile varlık satışı kapsamında yapılacak olan işler aşağıda belirtilen beş me-
totla yapılır:

a) Açık ihale.
b) Davetiye usulü ihale.
c) Doğrudan temin.
ç) Belli istekliler arasında ihale.
d) Kapsam dışı alım.
(2) Açık ihale; bütün isteklilerin teklif verebildiği, ihaleden en az yedi iş günü öncesin-

den ilan edilen usuldür. Tüm işlerde bu metot kullanılabilir. Tesis varlıklarının güvence altına
alınması kapsamındaki sigorta poliçesi alımları, çerçeve anlaşma yapılmasına yönelik ihaleler
ve varlık satışları açık ihale usulü ile yapılır.

(3) Davetiye usulü ihale; kısa listede bulunan ihale edilen iş için belirlenen yeterlik
şartlarını haiz tüm isteklilere ihaleden en az yedi iş günü öncesinden davet edilerek yapılan
usuldür. Sözleşme bedeli 2.000.000 TL’ye kadar olan işler bu kapsamda ihale edilebilir. Kısa
listede yer alan, yapılacak ihale için yeterlik şartlarını haiz isteklilerin sayısının üçten az olması
halinde davetiye usulü ihale yöntemi kullanılamaz.

(4) İlan yapılmaksızın tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet
edilecek istekli ile dağıtım şirketinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik
şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak; 

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi halinde,

b) Tek bir gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması duru-
munda,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonunun
sağlanması için ihtiyaç duyulan yedek parça, malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında
başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi halinde,

ç) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen
veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması
üzerine alımın yapılmasının zorunlu olması halinde, 

d) Asansör, jeneratör, kombi, kazan, araç üstü tesisler gibi şebeke dışı periyodik bakım
onarım hizmet alımları, akaryakıt alımları, gayrimenkul satın alma ve kiralama gibi mal ve
hizmet alımları, gayrimenkul kiraya verme işleri, tefrişat malzemeleri alımları,

e) Sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun şekilde; herhangi bir sebeple yüklenicinin
namı hesabına yaptırılması gereken işler ile fiziki gerçekleşmesi %75 veya üzerinde olan; fesih
veya tasfiye edilen işlerin tamamlatılmasına yönelik işler,

doğrudan temin usulü ile ihale süreci beklenmeden görevlendirilecek kişiler tarafından,
(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlar ile gayrimenkul satın alma ve kiralama gibi mal
ve hizmet alımları, gayrimenkul kiraya verme işleri haricindeki alımlarda en az üç teklif almak
sureti ile piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. Bu hususlara ilişkin
gerekçeler ile ispatlayıcı tüm bilgi ve belgeler dosyasında muhafaza edilir. 
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(5) Belli istekliler arasında ihale usulü; ön yeterlik ihalesi sonucunda dağım şirketi ta-
rafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği iki aşamalı ihale usulüdür. Bu ihale usulü
yalnızca SCADA, OSOS, CBS gibi teknolojik ve siber güvenlik kapsamındaki alımlar için
kullanılabilir. Bu kapsamda;

a) Ön yeterlik ihaleleri, açık ihale usulüne uygun şekilde yapılır. 
b) Bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ila-

nında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.
Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterlikleri tespit
edilen isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet
edilmeme gerekçeleri, en geç ön yeterlik ihalesinin sonuçlanmasını müteakip iki iş gününe ka-
dar yazılı olarak bildirilir. 

c) Teklif değerlendirmelerinin fiyat dışında belirlenen unsurların da geçerli olacağı şe-
kilde puanlama yöntemi ile yapılacak ihalelerde, ihale konusu işin tekniğine göre değerlendir-
melerde hangi bilgi veya belgelerin kullanılacağı ve etkisi, ihale dokümanında açıkça belirtilir. 

ç) Ekonomik açıdan en uygun fiyatın belirlenmesine yönelik olarak yapılacak ihaleye
davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az
olması halinde ihale iptal edilir. 

d) Teklifin ikiden fazla olması halinde işin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şe-
kilde, bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belir-
tilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. 

e) İhalenin ikinci aşamasında fiyat teklifi veren istekli sayısının ikiden az olması nede-
niyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve
eksiklikler giderilmek suretiyle ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek
ihale sonuçlandırılabilir.

f) Belli istekliler arasında ihale, ön yeterlik şartlarını haiz isteklilerin belirlenmesi ve
ön yeterliği haiz tüm isteklilerin ihaleye davet edilmesi sonrasında, ihale yeterlik şartlarını haiz
istekliler arasında yalnızca fiyat teklifleri üzerinden yapılır, ön yeterlik ihalesi aşaması haricinde
yeterlik belgesi istenmez.

(6) Çerçeve anlaşması bir ihale usulü olmayıp, ancak ihale dokümanında belirtmek ve
mal alımı veya yapım işleri için en fazla iki yıl, varlık satışı ve hizmet alımları için en fazla
dört yıl olmak kaydı ile veya daha kısa süreli belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek
alımların/satışların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine
ilişkin şartları belirleyen açık ihale sonucunda oluşan bir anlaşma niteliğindedir. Bu kapsam-
da;

a) Çerçeve anlaşma, işin süresinin veya miktarının tamamlanması durumunda sona erer.
b) Çerçeve anlaşma ihalelerinde, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme

sonucunda yeterli bulunan istekliler üçten az olmamak üzere belirlenir ve ekonomik açıdan en
avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Kesinleşen ihale kararı tüm is-
teklilere bu Yönetmelikte belirtilen süre ve esaslar dâhilinde bildirilir. Çerçeve anlaşma ihale-
lerinde, anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde çerçeve anlaşma sona
erer ve bu durum taraflara bildirilir.

c) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini çerçeve anlaşmanın imzalandığı tarihten iti-
baren oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları
feshedilir.

ç) Satın alma/satış öncesi çerçeve anlaşma imzalanan tüm isteklilerden alınan teklifler
arasında en düşük teklif sahibi ile çerçeve anlaşma alım/satış sözleşmesi imzalanır. Çerçeve
anlaşma alım sözleşmeleri, çerçeve anlaşma bitiş tarihi ile sınırlıdır. Alınan tekliflerin ikiden
az olması halinde çerçeve anlaşma alım/satış sözleşmesi imzalanamaz.

d) Çerçeve anlaşma alım/satış sözleşmesine esas teklif fiyatları, çerçeve anlaşma alım
sözleşmeleri için isteklinin çerçeve anlaşmasına esas teklif fiyatlarını geçemez, çerçeve anlaşma
satış sözleşmeleri için isteklinin çerçeve anlaşmasına esas teklif fiyatlarından düşük olamaz.
Güncelleme yöntemi ihale dokümanı ve çerçeve anlaşmasında belirtilmek kaydıyla çerçeve
anlaşmasına esas fiyatlar güncellenebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimler, İlanlar, Dokümanlar, Kısa Liste Adaylarının Değerlendirilmesi ve 

İhale Sürecine İlişkin Hususlar

Bildirimler
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Üzerine sözleşme bırakılmayan tüm isteklilere, ihaleyi kazanan istekli adı ve söz-

leşme bedelini içeren ihale sonucu bildirimleri bu Yönetmelikte belirtilen süreler ve şartlar da-
hilinde yapılır. Alım ihalelerinde teklif fiyatı, sözleşme imzalanacağı bildirilen isteklinin teklif
fiyatından daha düşük olan, satış ihalelerinde teklif fiyatı, sözleşme imzalanacağı bildirilen is-
teklinin teklif fiyatından daha yüksek olan isteklilere gönderilen sonuç bildirimleri ile fiyat
dışı unsurların geçerli olduğu ihalelerde, üzerine sözleşme bırakılmayan tüm isteklilere gön-
derilen ihale sonuç bildirimlerinde söz konusu istekli ya da isteklilerin sözleşme bırakılmama
gerekçeleri de ihale sonuç bildiriminde yer alır.

b) Kısa listeye başvuran adayların yeterli görülmemesi halinde; kısa liste adayına, ye-
terli görülmeme gerekçelerini içeren bildirimler, kısa listeden çıkartılanlara da kısa listeden çı-
karılma gerekçelerini içeren bildirimler bu Yönetmelikte belirtilen süreler ve şartlar dâhilinde
yapılır. 

c) Yapılan tüm bildirimlerin anlaşılır ve açık bir şekilde bu Yönetmelikte belirlenen
usullerle yazılı olarak yapılması esastır.

(2) İhale dokümanında; itiraz süresi, bildirimlerin yapılması gereken süre, sözleşmeye
davet süresi ve benzeri tüm asgari sürelerin her biri iki iş gününden, ilan süreleri yedi iş gü-
nünden az olmamak üzere dağıtım şirketi tarafından belirlenir.

(3) Aday, istekliler ve ihale dokümanı alanlara yapılacak her türlü bildirim ve tebligat-
larda aşağıdaki yöntemlerden birinin kullanılması zorunludur:

a) İmza karşılığı elden.
b) İadeli taahhütlü mektup.
c) Kayıtlı elektronik posta.
İlanlar
MADDE 8 – (1) Elektrik dağıtım şirketleri gerçekleştirecekleri ihale ve satın alma-sat-

ma işleri için gerekli olan ilanlar için yedi iş günü, ilan niteliğinde olan zeyilname gibi hazırlık
gerektiren bilgi ve belgeleri, işin tekniğine uygun olarak istekli veya adayların gerekli hazır-
lıkları yapabilmeleri için en az iki iş günü önce Basın İlan Kurumunun ilan portalında ve ihale
tarihine kadar kalmak üzere elektrik dağıtım şirketinin internet ana sayfasında kolayca erişile-
bilecek görünür bir alanda yayımlar. Elektrik dağıtım şirketinin internet ana sayfasında yayım-
lanan ilanları Basın İlan Kurumunun ilan portalında yer alan ilanlar ile birlikte ihale dosyasında
muhafaza edilir. 

(2) İlanlar açık ve net olmalıdır. İstekli veya aday olmak isteyenlerin ihaleye veya kısa
liste başvurularına ilişkin bilgilere erişimi engellenemez.

(3) İhale veya ön yeterlik ilanında, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat
avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise oranı belirtilir.

(4) İhale tarihinden önce ihalenin iptal edilmesi halinde ihalenin iptal edildiği, ihale
dokümanı alan isteklilere bu Yönetmelikte belirlenen usullerle bildirilir. Ayrıca ihale ilanın ya-
yımlandığı yayın organında ihalenin iptal edildiği duyurulur.

Dokümanlar
MADDE 9 – (1) İşin yapılması talebinin oluşturulmasından ihalenin tamamlanmasına

kadar geçen süre zarfındaki proje, yaklaşık maliyet, ihale ilanı, davetiyeler, zeyilnameler, teknik
şartnameler, idari şartnameler, özel teknik şartnameler, ihale değerlendirme evrakları, ihale ka-
rarları ve ekleri, ihale tutanakları, ihale süreci ile ilgili açıklama ve gerekçe belgeleri, isteklilerin
sunduğu tüm belgeler, itirazlar, şikayetler ve bunlarla ilgili cevaplar, sözleşme taslağı ve söz-
leşme ile benzeri tüm bilgi ve belgeler ihale dosyasında muhafaza edilir. İhtiyaç duyulması ha-
linde, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale dokümanı dijital ortama aktarıla-
bilir.

Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                29 Aralık 2020 – Sayı : 31349



(2) İhale dokümanları, ihale konusu işle ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde elektrik da-
ğıtım şirketince hazırlanır ve isteklilere sunulur.

(3) Teklifi etkileyecek her türlü husus ihale dokümanında belirtilir. İhale ilanı veya do-
kümanlarında bulunmayan herhangi bir husus ihale veya ihaleye konu işin bir parçası olamaz.
Bu husus ek sözleşmeye de konu edilemez.

(4) İhale dokümanlarında, Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen
düzenlemelere yer verilemez. İsteklilerin yalnızca ithal ürün ya da belirli bir yabancı ülkenin
malını teklif etmesine yönelik düzenlemeler yapılamaz. 

(5) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Teklif ha-
zırlanmasını etkileyebilecek maddi, teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi halinde,
değişiklik gerektiren sebep ve zorunluluklar tutanak altına alınarak, zeyilnameyle dokümanda
değişiklik yapılabilir. Bu kapsamda;

a) Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi, teknik
hataların veya eksikliklerin tespit edilmesi ve ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar
verilmesi halinde, ihale tarihine iki günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılır.
Bu durumda ihale tarihi ertelenebilir veya ihale iptal edilebilir. Belirlenen maddi, teknik hata-
ların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, an-
cak bu Yönetmelik hükümlerine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

b) İhale dokümanında yapılan değişiklikler, ihale ilanında belirtilen hususlarla ilgili ol-
ması halinde ilgili zeyilname 8 inci maddede belirtilen şartlara uygun şekilde ilan edilir. 

c) İlan yoluyla yapılan zeyilnameler de dâhil olmak üzere, tüm zeyilnameler ihale do-
kümanlarına eklenerek zeyilname tarihinden sonra ihale dokümanı alan isteklilere verilir, ihale
dokümanını daha önce alan isteklilere ise en geç ihale tarihinden 48 saat öncesinde bilgi sahibi
olmalarını temin edecek şekilde bu Yönetmelikte belirtilen bildirim usulleri çerçevesinde gön-
derilir. 

(6) Yalnızca yerli isteklilerin katılabileceğine yönelik düzenleme yapılan ihalelerde,
yalnızca yerli isteklilerin katılabileceğine; yerli malı teklif eden yerli isteklilere avantaj sağlanan
ihalelerde ise, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı, fiyat avantajının nasıl
uygulanacağı ve benzeri hususlara ihale ilanında ve ihale dokümanında yer verilir. 

Kısa liste adaylarının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Kısa listeye başvuran adaylardan, ekonomik ve mali yeterlik ile mes-

leki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak kısa liste ilanında belirtilmek kaydıyla
işin tekniğine uygun olarak bilgi ve belge istenir. Elektrik dağıtım şirketinin tecrübelerinden
faydalanılarak adayların referansları, teknik ve mali yeterlikleri de dikkate alınarak tedarikçiler,
hizmet yüklenicileri veya yapım yüklenicileri arasından ilanda da açıkça belirtilmiş olan ob-
jektif kriterlere göre tercih yapılarak elektrik dağıtım şirketi tarafından ana ve alt kategorilerdeki
kısa listeler oluşturulur. 

(2) Kısa listeye dâhil olmak üzere gelen başvuruların değerlendirilmesi ve kısa listelerin
güncellenmesi amaçları ile kısa listeler yılda en az iki kez elektrik dağıtım şirketi tarafından
değerlendirilir. Kısa listede yer alan isteklilerden, yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir
belgelendirmeleri istenir. Yeterliği devam etmeyen veya yenilemeyen istekliler kısa listelerden
çıkartılır.

(3) Kısa liste başvuru ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) Başvuru yapılabilecek kısa liste kategorileri, kısa liste kategorilerinin niteliği, türü,

miktarı gibi özellikler.
b) Kısa listeye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
c) Kısa liste değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
ç) Kısa listelerin yenilenme periyotları ve tarihleri. 
(4) İhaleye davet aşamasında yapılacak işe uygun kategoride yer alan tüm isteklilere

davetiye gönderilir.
(5) Elektrik dağıtım şirketi, kısa listelerin oluşturulması kapsamında hazırlanan her bir

liste için ayrı bir kısa liste dosyası düzenler.
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Yerli istekli ve yerli malı avantajı sağlanan ihaleler
MADDE 11 – (1) Sözleşme bedeli 5.000.000 TL’nin altında olan tüm ihalelerde, yal-

nızca yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.
(2) İsteklilerin, yerli istekli oldukları, teklif kapsamında sunduğu, Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, vergi levhası ve benzeri belgeler üzerinden de-
ğerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenmez.

(3) İhaleye yalnızca yerli isteklilerin katılması ve/veya yerli malı teklif eden yerli is-
tekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına yönelik olarak;

a) İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, Yerli Malı Belgesi ile belgelendirilir.
Yerli Malı Belgesi ve yerli katkı oranlarına ilişkin uygulamalar ve düzenlemelerde Yerli Malı
Tebliği (SGM 2014/35) hükümleri esas alınır.

b) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması
zorunludur.

c) Bu madde kapsamında yapılacak alımlara ilişkin; alım yapılacak ürünler, alım ga-
rantisi verilecek ürünler ve garanti süreleri, varsa ürün için uygulanacak asgari yerli katkı oranı,
uygulanacak fiyat avantajı oranı, miktar, parasal limitler, alım yöntem ve kuralları, fiyat farkı,
iş artışı, iş eksilişi ve benzeri şartlar ile sözleşmeye ilişkin hususlara yönelik bu Yönetmeliğe
uygun olarak yapılan düzenlemelere ihale dokümanlarında yer verilir. 

ç)Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine avantaj uygulanan ihalelerde, yerli malı ol-
duğuna yönelik belgeleri sunmayan veya öngörülen yerli malı ve yerli istekli şartlarını sağla-
mayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz, yalnızca avantajdan yararlandırılmaz.

İhale şartlarının düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) Dağıtım şirketlerinin yapacağı ihalelere, kamu kurum ve kuruluşları

tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan ya-
saklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına gi-
ren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu
görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek ve tüzel kişiler katıla-
mazlar.

(2) İhaleye katılacak isteklilerden; ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik ye-
terliklere ilişkin kriterler ihale dokümanında belirtilerek işin tekniğine uygun olarak bilgi ve
belge istenir. İhale ilanında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklere ilişkin
kriterler belirtilir. Bu kapsamda; 

a) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla ön-
görülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belir-
lenemez, alım konusu iş veya benzer işler aşağıdaki hususlar dikkate alınarak tarif edilir;

1) Benzer işlerin tarifinde; en az 3 örnek belirtmek ve “ve muadili” ifadesini kullanmak
kaydıyla marka belirtilebilir.

2) İş deneyim belgeleri için belirlenen benzer işler, genel anlamda tarif edilir, rekabeti
engelleyici şekilde, benzer iş alanı çok daraltılarak, bir ya da birbirine çok benzeyen birkaç iş
baz alınarak belirlenemez. 

3) İsteklilere ve ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenen ve zorunlu olmayan belgeler yeterlik şartı olarak belirlenemez. 

4) Varlık satışı ihalelerinde, yalnızca elektrik dağıtım şirketlerinden alınan iş deneyim
belgelerinin kabul edilmesi şartı konulamaz.

5) Varlık satışı ihalelerinde, ihale konusu işin yapımında kullanılacak araç ve gereçlerin
isteklilerin öz malı olması tek şart olarak istenemez. Yeterlik şartları ve şartnameler, söz konusu
araç ve gereçlerin kiralama yolu ile de karşılanabileceği şekilde düzenlenir. 

6) Varlık satışı ihalelerinde satışa konu malzemeye ilişkin olmayan yeterlik şartları ko-
nulamaz, sertifika ve benzeri belgeler talep edilemez. 

b) Kiraya verme işleri hariç, elektrik dağıtım şirketi tarafından açık ihalelerde ihale ko-
nusu iş ile ilgili iş deneyim belgesi istenir. İstenecek iş deneyim belgesi tutarları, isteklinin,
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her bir sözleşme için yıllık toplam teklif bedeli tutarının %150’sinden fazla %50’sinden az ola-
maz. Malzeme ihalelerinde, malzeme tedarikinin ve garanti şartlarının belgelendirilmesi halinde
söz konusu belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir ve %50 asgari iş deneyim belgesi
şartı aranmayabilir. Yıllık ciro ve benzeri mali yeterlik belgeleri istenmesi halinde bu belge tu-
tarları her bir sözleşme için yıllık toplam teklif bedeli tutarının %200'ünden fazla olamaz.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatı veya teklif fiyatının yanı sıra, iş-
letme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi fiyat dışı unsurlar da dik-
kate alınarak puanlama yöntemi ile belirlenebilir. Bu kapsamda; 

a) Fiyat dışındaki unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yön-
temi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin puanlama yöntemi ile yapılabilmesi için teklif
sahibi tarafından sunulacak belge veya numunenin, ihale dokümanlarında açıkça ifade edilmesi
gerekir. Bu durumda uygulanacak kriterlerin rekabeti engellememesi ve bir firmayı veya bir
ürünü tanımlamaması gerekir. 

b) Teklif değerlendirmelerinin fiyat dışında belirlenen unsurlar da geçerli olacak şekilde
puanlama yöntemi ile yapılacak ihalelerde, ihale konusu işin tekniğine göre ikinci fıkrada be-
lirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin değerlendirmede kullanılacağı ve puan değerleri,
ihale dokümanında belirtilir.

c) Fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak puanlama yöntemi ile en uygun
teklifin belirlendiği ihalelerde, ihale komisyonunca; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal
değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplamaya ilişkin işlemlerin gerekçelerinin yer aldığı
açıklama belgesi düzenlenir. 

(4) Teklif zarfları, ilanda belirtilen tarih ve saate kadar yazılı ve imzalı olarak elektrik
dağıtım şirketine sunulur. İhale dokümanında belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul
edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

(5) İkinci ihale oturumunda, ilk tekliflerin açılması sonrasında, alım ihalelerinde en
yüksek, satım ihalelerinde en düşük teklifi veren isteklinin ihaleden elenerek, nihai tekliflerin
oluşturulacağı açık eksiltme/açık arttırma/pazarlık işlemleri aşamasına katılamamasına yönelik
düzenleme yapılabilir. Bu hususlara satınalma, satma ve ihale prosedürleri ile ihale doküma-
nında yer verilir.

(6) Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanan ihalelerde;
a) Malzemeli olarak ihale edilen yapım işleri ve mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif

eden yerli istekli lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanması zorunludur. 
b) Yazılım, donanım ve bunların mütemmim cüzü niteliğindeki ürünleri içeren hizmet

alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden yerli istekli lehine %15 oranında fiyat avantajı uygu-
lanması zorunludur. 

c) İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce ön ödeme yapılmasına imkân
tanınması durumunda, yerli malı teklif eden yerli isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yö-
nelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılır. 

Tekliflerin alınması ve ihale oturumları
MADDE 13 – (1) Açık ihale ve davetiye usulü ihalelerde teklifler, kapalı zarf yöntemi

ile alınır. Açık ihalelerde, isteklilerin sunması gereken bilgi ve belgeleri içeren yeterlik zarfı
ile fiyat teklifini içeren fiyat teklif zarfı aynı zarfın içerisinde elektrik dağıtım şirketine sunulur.
Tekliflerin kapalı zarf ile alınması durumunda, her bir zarf üstünde isteklinin adı ve/veya un-
vanı, imzası, iletişim adresleri, telefonu, hangi ihale için teklif verildiği yer alır. Zarf üzerinde
isteklinin teklif tutarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilemez.

(2) Çerçeve anlaşma alım/satış sözleşmeleri için alınan teklifler hariç, e-posta ile ihale
teklifi alınamaz.

(3) Teklifler ihale ilanında belirtilen yer ve son teklif verme tarih ve saatinde, isteyen
isteklilerin de katılabileceği oturumda tutanakla açılır. Teklifler, ihale ilanında belirtilen za-
mandan önce açılamaz. 
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(4) Alım ihalelerinde yapılan tekliflerin açılmasından sonra açık eksiltme, satış ihale-
lerinde yapılan tekliflerin açılmasından sonra ise açık arttırma yapılır. Bu hususa satınalma,
satma ve ihale prosedürleri ile ihale dokümanında yer verilir.

(5) Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal
edilebilir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum ihale komisyonunca hazırlanan bir tutanakla
tespit altına alınır ve yenilenen ihale, 8 inci madde hükümlerine uygun olarak ilan edilir. Tekrar
edilen ihalede bu maddede belirtilen teklif sayısı şartı aranmaz. Bu hususlara ihale doküma-
nında yer verilir.

(6) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu
ve ihaleye katılan isteklilerin listesi tutanakla tespit edilerek, oturumda hazır bulunanlara du-
yurulur ve hemen ihaleye başlanır. Öncelikle ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün
belgeleri içeren yeterlik zarfı açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir.
Belgeleri eksik veya teklif zarfı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir, bu is-
teklilerin fiyat teklif zarfları açılmaz. Bu aşamada teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz. Belgeleri eksik veya teklif zarfı usulüne uygun olmayan istekliler oturumdan
çıkartılarak birinci oturum kapatılır; ara verilmeden ikinci oturuma geçilir. İkinci oturumda
fiyat teklif zarfları açılır ve okunur. İkinci ihale oturumunda, ilk tekliflerin açılması sonrasında,
alım ihalelerinde en yüksek, satım ihalelerinde en düşük teklifi veren istekli ihaleden elenerek,
nihai tekliflerin oluşturulacağı açık eksiltme/açık arttırma/pazarlık işlemleri aşamasına katıla-
mamasına yönelik düzenleme yapılması halinde, elenen istekli oturumdan çıkartılır. Kalan is-
teklilerle, nihai teklifler alınana kadar alım ihalelerinde açık eksiltme ve pazarlık, satış ihale-
lerinde açık arttırma ve pazarlık işlemleri gerçekleştirilerek teklif fiyatları ile pazarlık aşama-
sındaki ara verilmeksizin yapılan etaplarda oluşan nihai teklif fiyatları tutanak altına alınarak
oturum sonlandırılır. Belli istekliler arasındaki ihale usulü ile yapılan ihalelerde ise, ön yeterlik
ihalesi aşaması tamamlandıktan sonra, yeterlik alan istekliler arasında yapılacak ikinci aşama
ihale, ikinci oturumdan başlanarak sonuçlandırılır.

(7) İhale komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde, teknik ve mali değerlendirmeler so-
nucunda yeterli bulunan firmaların tümü ile ikinci oturumda verdikleri nihai teklif fiyatları
üzerinden alım ihalelerinde açık eksiltme ve/veya pazarlığın, satış ihalelerinde açık arttırma
ve/veya pazarlığın yapılacağı üçüncü bir oturum düzenlenebilir. Bu oturumda oluşan nihai
teklif fiyatları, alım ihaleleri için ikinci oturumda oluşan nihai teklif fiyatlarının üzerinde, satış
ihalelerinde ikinci oturumda oluşan nihai teklif fiyatlarının altında olamaz. Üçüncü oturumda
oluşan nihai teklif fiyatları tutanak altına alınarak oturum sonlandırılır ve ihale sonuçlandırı-
lır.

(8) Yaklaşık maliyeti 2.000.000 TL ve üzerindeki ihalelerin birinci, ikinci ve gerçek-
leşmesi durumunda üçüncü oturumları, görüntü ve sesler anlaşılır olacak şekilde en az bir video
kamera ile kaydedilir. Söz konusu video kayıtları, yetkili merciler tarafından istenildiğinde su-
nulmak üzere ihale dosyasında muhafaza edilir.

(9) İhalelerin birinci, ikinci ve üçüncü oturumları, isteklilerin elektronik olarak uzaktan
erişimle katılabileceği canlı toplantı metodu ile gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda;

a) İhalelerin birinci ve ikinci oturumları elektronik olarak uzaktan erişimli canlı toplantı
metodu ile gerçekleştirilecekse söz konusu oturumlara uzaktan erişim için gerekli bilgiler ihale
dosyası alan tüm isteklilere bu Yönetmelikte belirtilen bildirim esasları çerçevesinde ihale saa-
tinden en geç 24 saat öncesine kadar bildirilir. 

b) Üçüncü oturumun elektronik olarak uzaktan erişimli canlı toplantı metodu ile ger-
çekleştirilmesine karar verilmesi halinde, söz konusu oturuma uzaktan erişim için gerekli bil-
giler oturuma katılmaya hak kazanan tüm isteklilere bu Yönetmelikte belirtilen bildirim esasları
çerçevesinde ihale saatinden en geç 24 saat öncesine kadar bildirilir. 

c) Elektronik olarak uzaktan erişimli canlı toplantı metodu ile gerçekleştirilecek ihale
oturumları, görüntü ve sesler anlaşılır olacak şekilde kaydedilir. Söz konusu görüntü kayıtları,
yetkili mercilerce istenildiğinde sunulmak üzere ihale dosyasında muhafaza edilir.
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Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerin değerlendirilmesi

en az üç kişiden oluşan komisyon marifetiyle yapılır. İhale komisyonunca alınan kararlar, ge-
rekçeler ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev
unvanları belirtilerek imzalanır. Komisyon kararının elektronik olarak imzalanması halinde,
ihale komisyonu başkanının imza tarihi ihale kararı tarihi olarak kabul edilir.

(2) İhale oturumları sonrasında, ihale komisyonu; ihale kararına yönelik olarak, eko-
nomik açıdan en avantajlı teklifi tespit etmek için yeterlikler ile teklif fiyatının yanı sıra işletme
ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi unsurları da değerlendirmek,
ihtiyaç duyması halinde, teklif fiyatını etkilemeyecek hususlarda isteklilerden açıklamalar is-
temek, ihtisas birimlerine teknik ve/veya mali değerlendirme raporları hazırlatmak sureti ile
ihaleyi sonuçlandırmak üzere ihale komisyonunca belirlenen yer ve zamanda ayrıca toplanır. 

(3) İhaleyi alan yüklenicinin teklif bedelini de içeren ihale sonucu, ihaleye teklif veren
tüm isteklilerin kayıtlı e-posta adreslerine en geç ihale kararının onay tarihinden sonraki iki iş
günü içerisinde gönderilir.

(4) Teklif cetvelindeki iş kalemlerinin tamamı yerli malı olmayan yerli malı teklif eden
yerli istekliler ile yerli olmayan isteklilerin; nihai tekliflerinin sıralanmasına esas teklif bedelleri
aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır: 

YO=1-YB/TB
Yerli olmayan istekliler için YO=1 olarak kabul edilir.
AUTB=TB+YOxYAxTB
AUTB: Yalnızca fiyat sıralamasına esas, sözleşmeye esas olmayan avantaj uygulanmış

teklif bedelini,
YO: Yerli malı olmayan ürün oranını,
YB: İsteklinin teklif cetvelinde yer alan yerli malı ürünlerine ilişkin toplam tutarı,
YA: İhale ilanı ve ihale dokümanında belirtilen yerli ürün avantaj oranını,
TB: Açık eksiltme, açık artırma veya pazarlık aşamasından sonra oluşan isteklinin nihai

toplam teklif bedelini,
ifade eder.
(5) Fiyat dışında belirlenen unsurların da geçerli olacağı şekilde puanlama yöntemi ile

yapılacak ihalelerde, ihale ilanı ve ihale dokümanında belirtilen yerli ürün avantaj oranı fiyat
dışı unsurlar için uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yayınlar ve Değerlendirme

Yayınlar 
MADDE 15 – (1) Dağıtım şirketleri dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri

ticari işlerde uygulayacakları ve mevzuata uygun hazırladıkları satın alma ve ihale prosedür-
lerini internet ana sayfasından erişim sınırlaması olmaksızın kolaylıkla ulaşılacak şekilde sü-
resiz olarak yayımlar. 

(2) Kapsam dışı alımlar hariç, yapılacak tüm satın alma-satma ve ihale işleri, metodu
ile birlikte 8 inci maddeye uygun olarak yayımlanır.

(3) Yapılacak işlerin tekniğine uygun olarak oluşturulan kısa listelere müracaat için ge-
rekli bilgi ve belgeler ile kısa listelere ilişkin kriterler, elektrik dağıtım şirketinin internet ana
sayfasından erişim sınırlaması olmaksızın kolaylıkla ulaşılacak şekilde süresiz ve güncel olarak
yayımlanır. 10 uncu maddede belirtilen kısa liste değerlendirme dönemleri de elektrik dağıtım
şirketinin internet ana sayfasında yayımlanır.

(4) Kapsam dışı alımlar hariç tüm alım ve satımlarda, ihaleyi kazanan istekli isimleri
ve sözleşme bedeli bilgileri erişim sınırı olmaksızın internet ana sayfasından ulaşılacak şekilde
süresiz yayımlanır.
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Tarife hesaplamaları
MADDE 16 – (1) Dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında bu Yönetmeliğe

aykırı şekilde yaptığı yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin gerçekleşmeler için Kurul
tarafından yatırım ve hizmetlerin emsal değeri ve dağıtım sistemi içindeki kapsamı, bu Yönet-
meliğe aykırı fiilin mal veya hizmet alımı ile yapım işlerine etkileri de dikkate alınarak yapılan
değerlendirmeler sonucunda tamamına kadarı 19/6/2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan tarife he-
saplamalarında dikkate alınmayabilir. 

(2) Dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında bu Yönetmeliğe aykırı şekilde
yaptığı satış işlemleri için Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda satışa konu
malzemenin yeni bedelinin belirlenebilmesi halinde bu bedel, belirlenememesi halinde ise ger-
çekleşen satış bedelinin 10 katına kadarı varlık satış geliri olarak Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan tarife hesaplamalarında dikkate alınabilir.

Parasal limitlerin güncellenmesi
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan parasal limitler 2020 yılı Haziran ayı fi-

yatlarına göredir ve her bir yıl için ilgili yılın Haziran ayı TÜFE endeksine göre aşağıdaki for-
mül uyarınca güncellenir: 

MLt = MLt-1xTÜFEt-1,6/TÜFEt-2,6

MLt : t yılına ilişkin limit (TL),
MLt-1 : t-1 yılına ilişkin limit (TL),
TÜFEt-1,6 : Bir önceki yılın Haziran ayı TÜFE endeksini,
TÜFEt-2,6 : İki önceki yılın Haziran ayı TÜFE endeksini,
ifade eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 25/5/2016 tarihli ve 29722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

trik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygu-
lanması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce ihale ilanı yapılan ve sözleşmesi imzalanmamış
ihaleler ile prosedür revizesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihale ilanı
yapılmış ve sözleşmeye bağlanmamış ihaleler 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Elektrik
Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması
Yönetmeliğine göre sonuçlandırılabilir. 

(2) Elektrik dağıtım şirketleri satın alma, satma ve ihale prosedürlerini, bu Yönetmeliğin
yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun olarak revize ederek Kuruma
sunar.

(3) 16 ncı maddede yer alan hükümler, 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Elektrik
Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması
Yönetmeliğine göre ihale edilen işler için de uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve

Eylem Planı (2020-2023)

GENELGE
2020/15

28 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

29 Aralık 2020 – Sayı : 31349                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo

ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri
uygulanır. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun

88 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 26 ncı, Geçici 1 ve 3 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Muhafaza ücretinin hesabı
MADDE 3 – (1) Lisanslı yediemin depolarındaki mahcuz malların muhafaza ücreti ile

muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tab-
losu esas alınarak hesap edilir.

(2) Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan
muhafaza işlemleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde
sekseni üzerinden hesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir
hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmaz.

(3) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarı oranında uygulanır. 
(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz. Muhafaza üc-

retinin başlangıç tarihi malın depoya teslim tarihidir. 
(5) Muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücreti, ilgili icra dairesi tarafından

piyasa koşulları dikkate alınarak takdir olunur.
(6) Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzaklık

daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemez.
(7) Muhafaza ücreti hesap edilirken mahcuz malın teslim edileceği deponun bulunduğu

mahallin Ek-1 ücret tablosundaki bölgesi dikkate alınır.
(8) Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri

esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin ni-
teliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda
fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin
altında da ücret takdir olunabilir.

(9) Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli ya da
yüksek güvenlikli olup olmamasına göre Tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret takdir olunur.

Muhafaza ücretinin azami haddi
MADDE 4 – (1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek

ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın mu-
hammen bedeli onbin Türk Lirasının üzerinde ise onbin Türk Lirasının üzerindeki meblağ için
hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde yirmisini geçemez.

Muhafaza avansının alınması
MADDE 5 – (1) İcra ve İflâs daireleri bu Tarifeye göre hesap edilecek muhafaza avan-

sını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder. 
(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az altı aylık muhafaza gideri dikkate alınır.
(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur avansın ta-

mamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir. 
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tarife hükümleri 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin

Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2015 29578
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 1/7/2016 29759
2- 29/12/2016 29933
3- 23/12/2017 30279
4- 12/1/2018 30299
5- 30/11/2018 30611
6- 26/12/2018 30637
7- 31/12/2019 30995 (4. Mükerrer)
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10973 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10901 

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

 
 10939 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11035 

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

 
 11041 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 
TTK KARADON ÇATALAĞZI LAVVAR SAHASINDAN ÇATES VEYA EREN  

ENERJİ ARASI KÖMÜR NAKLİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Karadon Tim’de Üretilen Kömürlerin Müessese Stok Sahasından Çates 

İşletme Müdürlüğü veya Eren Enerji Stok Sahasına Taşınması ve Boşaltılması 4734 sayılı 
Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 78 / Fax: 0 372 253 12 73/251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

S. No: 2 - İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 

1 
TTK Karadon Çatalağzı Lavvar sahasından ÇATES veya EREN 
Enerji arası kömür nakli işi TL/Ton 

27.500 
ton 

   İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 01.02.2021 tarihinde başlayacak olup 31.12.2021 
tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 20.01.2021 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya no : 2013835 
d) İhale kayıt no : 2020/731667 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  
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i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. 
maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 
Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 20.01.2021 Çarşamba günü Saat 15:00’ e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 10953/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11147/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11167/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 

S. NO NOTERLİK ADI 2019 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 
   1 ALTINDAĞ ALTINCI NOTERLİĞİ     1.653.589,94.-TL 

İhdas alanı; "Altındağ İlçesi, Siteler Bölgesi, Ulubey Mahallesi, Kibar Ulu Caddesinin Ece 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Kibar Ulu Caddesinin Yalın Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
caddenin her iki tarafında, sağa ve sola açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğindeki bir yere" 
şeklinde değiştirilmiştir. 
   2 ANKARA OTUZUNCU NOTERLİĞİ 1.573.370,16.-TL 
   3 ANKARA KIRKBİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.210.349,42.-TL 
   4 ANTALYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.573.885,01.-TL 
   5 BAKIRKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.904.678,23.-TL 
   6 BAKIRKÖY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.634.281,08.-TL 
   7 BAKIRKÖY OTUZALTINCI NOTERLİĞİ 2.217.364,30.-TL 
   8 BAKIRKÖY KIRKİKİNCİ NOTERLİĞİ 2.010.813,20.-TL 
   9 BEŞİKTAŞ ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.940.629,21.-TL 
   10 BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ  794.983,64.-TL 
   11 BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  705.459,52.-TL 
   12 BEYOĞLU ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ  891.622,39.-TL 
   13 BEYOĞLU YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ  692.663,73.-TL 
   14 BEYOĞLU ELLİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.015.607,94.-TL 
   15 BEYOĞLU ALTMIŞBİRİNCİ NOTERLİĞİ 800.263,29.-TL 
   16 BURSA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ  697.861,42.-TL 
   17 ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.073.544,09.-TL 
   18 ERZURUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.567.416,63.-TL 
   19 GEBZE YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.567.103,87.-TL 
   20 GEBZE ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.012.620,60.-TL 
   21 İSTANBUL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  852.851,41.-TL 
   22 İSTANBUL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ  913.107,74.-TL 
   23 İSTANBUL ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  882.033,63.-TL 
   24 İSTANBUL ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.123.469,88.-TL 
   25 İSTANBUL ONALTINCI NOTERLİĞİ  969.987,41.-TL 
   26 İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  691.566,46.-TL 
   27 İSTANBUL YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ    918.761,18.-TL 
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   28 İSTANBUL OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.251.639,92.-TL 
   29 İSTANBUL OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.151.355,77.-TL 
   30 İSTANBUL OTUZBEŞİNCİ NOTERLİĞİ    939.673,10.-TL 
   31 KADIKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.055.799,01.-TL 
   32 KADIKÖY ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.740.433,79.-TL 
   33 KONYA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.268.733,85.-TL 
   34 SULTANBEYLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 3.180.319,22.-TL 
   35 ŞANLIURFA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.126.533,42.-TL 
   36 YENİMAHALLE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.277.930,26.-TL 
   37 ZONGULDAK İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.623.639,68.-TL 

 11022/1/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
 

S. NO              NOTERLİK ADI             2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 
   1 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  481.453,73.-TL 
   2 AFYONKARAHİSAR İKİNCİ NOTERLİĞİ  689.909,79.-TL 
   3 AKSARAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  676.511,31.-TL 
   4 AKYURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.260.772,14.-TL 
   5 AMASYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ  851.068,31.-TL 
   6 ANAMUR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.126.622,56.-TL 
   7 ARDAHAN NOTERLİĞİ  789.554,76.-TL 
   8 BANDIRMA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  543.140,30.-TL 
   9 BARTIN İKİNCİ NOTERLİĞİ  825.539,52.-TL 
   10 BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ  573.596,95.-TL 
   11 BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  538.103,86.-TL 
   12 BEYPAZARI NOTERLİĞİ  988.363,47.-TL 
   13 BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ 439.504,30.-TL 
   14 BURHANİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ  739.060,76.-TL 
   15 ÇANAKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  843.536,90.-TL 
   16 ÇANKIRI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.236.732,47.-TL 
   17 ÇAYELİ NOTERLİĞİ  719.501,69.-TL 
   18 ÇERKEZKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ  850.307,97.-TL 
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   19 ÇERKEZKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  847.445,71.-TL 
   20 ÇORLU İKİNCİ NOTERLİĞİ  910.808,26.-TL 
   21 ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  498.139,03.-TL 
   22 DÜZCE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  988.995,59.-TL 
   23 DÜZCE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  762.080,92.-TL 
   24 EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  323.494,14.-TL 
   25 EREĞLİ (KONYA) İKİNCİ NOTERLİĞİ  852.710,16.-TL 
   26 GİRESUN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.171.454,10.-TL 
   27 GÖNEN İKİNCİ NOTERLİĞİ  685.911,62.-TL 
   28 HOPA NOTERLİĞİ  903.454,76.-TL 
   29 İNEGÖL BİRİNCİ NOTERLİĞİ  614.353,09.-TL 
   30 İNEGÖL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.303.435,25.-TL 
   31 KADİRLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.041.407,68.-TL 
   32 KANDIRA NOTERLİĞİ  843.804,48.-TL 
   33 KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ  455.571,95.-TL 
   34 KARS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.010.753,13.-TL 
   35 KEŞAN İKİNCİ NOTERLİĞİ  900.388,14.-TL 
   36 KIRKLARELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.124.945,16.-TL 
   37 KIZILTEPE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.169.856,99.-TL 
   38 KÖRFEZ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  277.438,07.-TL 
   39 KUMLUCA BİRİNCİ NOTERLİĞİ  900.994,47.-TL 
   40 KUŞADASI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.004.798,21.-TL 
   41 LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ  578.159,38.-TL 
   42 MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  395.993,79.-TL 

İhdas alanı; "7137 sokakla Hastane Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere kuzeye 
doğru Hastane Caddesinden devamla, bu caddenin Sarılar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar iki yönlü, 
Sarılar Caddesinden kuzeybatı istikametine devamla bu caddenin 9032. Sokak ile birleştiği noktaya 
kadar iki yönlü, 9032 sokak ve devamında 9025 sokağın Güneylioğlu Caddesi ile kesiştiği noktaya 
kadar iki yönlü, Güneylioğlu Caddesinden doğu istikametine devamla bu caddenin Hastane Caddesi ile 
kesiştiği noktaya kadar iki yönlü olmak üzere bu cadde ve sokakların içerisinde kalan cadde ve sokaklar 
" şeklinde değiştirilmiştir. 
   43 MANAVGAT YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.170.098,35.-TL 
   44 MİLAS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.320.919,34.-TL 
   45 MİLAS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  909.353,16.-TL 
   46 NİZİP ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.411.629,22.-TL 
   47 ORDU İKİNCİ NOTERLİĞİ  611.004,91.-TL 
   48 ORDU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  688.196,71.-TL 
   49 OSMANİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  592.988,58.-TL 
   50 SALİHLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ  742.386,38.-TL 
   51 SANDIKLI NOTERLİĞİ  888.634,72.-TL 
   52 SİİRT BİRİNCİ NOTERLİĞİ  927.464,50.-TL 
   53 SİLİVRİ İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.083.802,55.-TL 
   54 SİLİVRİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  709.524,19.-TL 
   55 SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ  609.591,06.-TL 
   56 SURUÇ NOTERLİĞİ  971.908,49.-TL 
   57 TAVŞANLI İKİNCİ NOTERLİĞİ  885.535,94.-TL 
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   58 TEKİRDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  697.900,93.-TL 
   59 TİRE BİRİNCİ NOTERLİĞİ  869.531,83.-TL 
   69 TOKAT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  975.433,93.-TL 
   61 TURHAL BİRİNCİ NOTERLİĞİ  784.336,42.-TL 
   62 UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ  331.684,45.-TL 
   63 ÜNYE İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.109.473,59.-TL 

 11022/2/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 

SIRA NO         NOTERLİK ADI  2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 
      1 AĞAÇÖREN NOTERLİĞİ  123.469,89.-TL 
      2 AĞRI BİRİNCİ NOTERLİĞİ  350.008,05.-TL 
      3 AĞRI İKİNCİ NOTERLİĞİ  472.643,44.-TL 
      4 AHLAT NOTERLİĞİ  371.809,35.-TL 
      5 AKÇAKENT NOTERLİĞİ  51.199,72.-TL 
      6 AKYAKA NOTERLİĞİ  57.469,48.-TL 
      7 ALTUNHİSAR NOTERLİĞİ  110.099,30.-TL 
      8 AVANOS NOTERLİĞİ  466.427,85.-TL 
      9 AYBASTI NOTERLİĞİ  287.187,22.-TL 
      10 BALYA NOTERLİĞİ  83.865,82.-TL 
      11 BAŞKALE NOTERLİĞİ  180.416,54.-TL 
      12 BAYAT (AFYONKARAHİSAR) NOTERLİĞİ  51.164,46.-TL 
      13 BİNGÖL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 236.713,67.-TL 
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      14 BÜYÜKORHAN NOTERLİĞİ  86.077,14.-TL 
      15 ÇATALPINAR NOTERLİĞİ 52.976,90.-TL 
      16 ÇAYBAŞI NOTERLİĞİ  68.306,75.-TL 
      17 ÇELTİKÇİ NOTERLİĞİ  73.520,07.-TL 
      18 ÇERMİK NOTERLİĞİ  326.339,82.-TL 
      19 DELİCE NOTERLİĞİ  87.205,33.-TL 
      20 DERİK NOTERLİĞİ  246.842,55.-TL 
      21 DİCLE NOTERLİĞİ  122.996,52.-TL 
      22 DURAĞAN NOTERLİĞİ  169.835,25.-TL 
      23 EFLANİ NOTERLİĞİ  89.197,41.-TL 
      24 EMİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ  334.893,93.-TL 
      25 EMİRGAZİ NOTERLİĞİ  89.556,33.-TL 
      26 GERMENCİK BİRİNCİ NOTERLİĞİ  593.557,93.-TL 
      27 GEVAŞ NOTERLİĞİ  239.989,65.-TL 
      28 GEYVE NOTERLİĞİ  462.628,21.-TL 
      29 GÖKÇEBEY NOTERLİĞİ  214.022,52.-TL 
      30 GÜDÜL NOTERLİĞİ  93.269,87.-TL 
      31 GÜMÜŞHANE BİRİNCİ NOTERLİĞİ  332.597,81.-TL 
      32 HANAK NOTERLİĞİ  126.771,85.-TL 
      33 HARRAN NOTERLİĞİ  431.079,68.-TL 
      34 HASKÖY NOTERLİĞİ  179.213,38.-TL 
      35 İYİDERE NOTERLİĞİ  132.117,66.-TL 
      36 KALECİK NOTERLİĞİ  134.310,34.-TL 
      37 KARAHALLI NOTERLİĞİ  119.131,16.-TL 
      38 KARAMANLI NOTERLİĞİ  161.198,55.-TL 
      39 KORGAN NOTERLİĞİ  260.532,30.-TL 
      40 KORKUT NOTERLİĞİ  74.476,71.-TL 
      41 KULUNCAK NOTERLİĞİ  46.848,13.-TL 
      42 LADİK NOTERLİĞİ  191.879,51.-TL 
      43 MARMARAEREĞLİSİ NOTERLİĞİ  490.283,14.-TL 
      44 MİHALGAZİ NOTERLİĞİ  29.147,17.-TL 
      45 MUTKİ NOTERLİĞİ  51.735,12.-TL 
      46 NARMAN NOTERLİĞİ  100.664,68.-TL 
      47 ONDOKUZMAYIS NOTERLİĞİ  316.645,62.-TL 
      48 OSMANELİ NOTERLİĞİ  234.980,81.-TL 
      49 PATNOS İKİNCİ NOTERLİĞİ  431.965,17.-TL 
      50 PAZAR (TOKAT) NOTERLİĞİ  102.627,61.-TL 
      51 PAZARLAR NOTERLİĞİ  50.838,28.-TL 
      52 PINARHİSAR NOTERLİĞİ  240.109,08.-TL 
      53 PÜTÜRGE NOTERLİĞİ  42.803,52.-TL 
      54 SARIZ NOTERLİĞİ  90.481,86.-TL 
      55 SAVAŞTEPE NOTERLİĞİ  199.860,10.-TL 
      56 SİNANPAŞA NOTERLİĞİ  261.359,66.-TL 
      57 SİVRİHİSAR NOTERLİĞİ  265.575,41.-TL 
      58 ŞAPHANE NOTERLİĞİ  49.249,46.-TL 
      59 ŞAVŞAT NOTERLİĞİ  178.687,75.-TL 
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      60 TİREBOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ  617.849,16.-TL 
      61 TORTUM NOTERLİĞİ  63.510,56.-TL 
      62 ULUDERE NOTERLİĞİ  173.935,09.-TL 
      63 ULUS NOTERLİĞİ  159.118,89.-TL 
      64 ÜZÜMLÜ NOTERLİĞİ  121.989,32.-TL 
      65 YEŞİLHİSAR NOTERLİĞİ  188.066,85.-TL 
      66 YIĞILCA NOTERLİĞİ  156.642,97.-TL 

 11022/3/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 
Eskişehir Dördüncü Noterliği 21.02.2021 tarihinde, Adana Ondördüncü Noterliği 25.02.2021 
tarihinde, Bursa Onüçüncü Noterliği 27.02.2021 tarihinde, İskenderun Üçüncü Noterliği 
01.03.2021 tarihinde ve Beyoğlu Otuzbirinci Noterliği 01.03.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle 
boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
SIRA NO                NOTERLİĞİN ADI  2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 
      1 ADANA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.788.233,93.-TL. 
      2 BEYOĞLU OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ 7.568.911,99.-TL. 
      3 BURSA ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.287.100,66.-TL. 
      4 ESKİŞEHİR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  2.487.038,98.-TL. 
      5 İSKENDERUN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.285.752,86.-TL. 

 11022/4/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2019 yılı gayri safi geliri 1.361.689,18.-TL olan Kahramankazan Birinci Noterliği 
27.02.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 11022/5/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

 
 11061/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 11046/1-1 
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemiz adına 19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun 
olarak yayımlanan Akademik Personel alım ilanımızda yer alan bazı kadroların nitelikleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİMDALI
/ PROGRAM 

ADET DERECE UNVAN NİTELİKLER 

NÖROLOJİ 1 5 
DOKTOR ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
Migren konusunda bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

 11166/1/1-1 

—— • —— 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemiz adına 26.12.2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun 

olarak yayımlanan Akademik Personel alım ilanımızda yer alan bazı kadroların nitelikleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 
BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ADET DERECE UNVAN NİTELİKLER 

TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI 
VE 

HASTALIKLARI 
1 3 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

Yenidoğan yan dal uzmanı olup, 
yenidoğanlarda konjenital kalp 
hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

 11166/2/1-1 

—— • —— 
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
28/12/2020 tarihli ve 31348 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alım ilanımızda Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi ilanına ait nitelikler 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ABD 
KADRO 
UNVANI 

ADET 
ALES PUANI 

(en az) 
NİTELİK 

ARANILAN 
YABANCI 

DİL 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Makine 
Malzemesi 
ve İmalat 

Teknolojileri 

Araştırma 
Görevlisi 

1 SAY:70 

-Makine Mühendisliği veya 
İmalat Mühendisliği lisans 
programlarından birinden 
mezun olmak. 
-Makine Mühendisliği veya 
İmalat Mühendisliği 
alanlarından birinde tezli 
yüksek lisans programına 
kayıtlı olmak. 

Almanca 

İlan olunur. 
 11160/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 
Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı 
(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 29.12.2020  
Son Başvuru Tarihi : 13.01.2021 

BİRİM BÖLÜM/ 
ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sosyal ve 
Beşeri 

Bilimler 
Fakültesi 

Tarih Bölümü Prof. Dr. 1 

Doktorasını Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi 
alanında, I. ve II. Meşrutiyetler ve Sonrasında 
Eğitim Tarihi konusunda yapmış olmak. 
Doçentliğini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
alanında almış olmak. Millî Mücadele 
Dönemi ile ilgili yayın ve çalışmaları olmak. 

 11103/1-1 

—— • —— 
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 25 Aralık 2020 

tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilan satırlarından 4. ve 5. sırada bulunan 2 
adet Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı 3. derece 
Doktor Öğretim Üyesi ilanı iptal edilmiştir. 

 11102/1-1 

—— • —— 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 

Kadronun Birimi Kadronun Bölümü Kadro 
Adedi 

Kadro Unvanı Kadro Derecesi 
(Eski) 

Kadro Derecesi 
(Yeni) 

Rektörlük Uygulamalı 
Birim 

(OKÜMERLAB) 
Merkezi Araştırma 

Laboratuvarı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

1 Öğretim Görevlisi 
(Ders Vermeyecek) 

6 5 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 
(DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili 
maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları 
sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 
gündür. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ 
BÖLÜM / ANABİLİM 

DALI 
UNVANI 

KADRO 

ADET 

KADRO 

DRC 
BAŞVURU KOŞULU E-POSTA ADRESLERİ 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık Meslek 

Bilimleri/ Farmasötik 

Kimya A.D. 

Doçent 1 1 

Antibakteriyel ve antikanser ilaç 

potansiyellerinin araştırılması 

konusunda çalışmaları olmak. 

personel@agri.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi /Sosyal 

Bilgiler Eğitimi A.D. 

Doçent 1 2 
Sosyal bilgiler eğitimi alanında 

Doçentliğini almış olmak. 
personel@agri.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi/ Fen 

Bilgisi Eğitimi A.D. 

Doçent 1 1 
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. 
personel@agri.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi/ 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi A.D. 

Doçent 1 1 
Bilişim alanında Doçentliğini almış 

olmak. 
personel@agri.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri/ 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık A.D. 

Doçent 1 2 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak 

personel@agri.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim/ Okul 

Öncesi Eğitimi A.D. 
Doçent 1 2 

Çocuk Gelişimi Bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. 
personel@agri.edu.tr 

Meslek 

Yüksekokulu 

Elektronik ve 

Otomasyon/ Mekatronik 

Pr. 

Doçent 1 1 

Mekatronik Mühendisliği veya Fizik 

Bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. 

personel@agri.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim/ Okul 

Öncesi Eğitimi A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 
İlgili alanda Doktora yapmış 

olmak. 

obkadioglu@agri.edu.tr 

ncelikkol@agri.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim/ Sınıf 

Eğitimi A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3 

Sınıf öğretmenliği/eğitimi lisans 

mezunu olup Türkçe Eğitimi 

alanında doktora yapmış olmak. 

obkadioglu@agri.edu.tr 

ncelikkol@agri.edu.tr 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri/ 

Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 
Eğitim Programları ve Öğretim 

alanında Doktora yapmış olmak. 

obkadioglu@agri.edu.tr 

ncelikkol@agri.edu.tr 

mailto:personel@agri.edu.tr
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Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi/Müzik Eğitimi 

Anasanat Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 
Müzik eğitimi anabilim dalında 

doktora yapmış olmak. 

obkadioglu@agri.edu.tr 

ncelikkol@agri.edu.tr 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı/ 

Eski Türk Edebiyatı A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalında Doktora yapmış olmak. 
fef@agri.edu.tr 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı / 

İngiliz Kültürü ve 

Edebiyatı A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri 

ve Kültürel çalışmalar alanında 

Doktora yapmış olmak. 

fef@agri.edu.tr 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı/ 

Eski Türk Dili A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 
Türk Dili Bilim Dalında Doktora 

yapmış olmak. 
fef@agri.edu.tr 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji/ Psikoloji A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 4 

Psikoloji Bölümü Lisans mezunu 

olup, Psikoloji Alanında veya 

Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik Alanında Doktorasını 

yapmış olmak. 

fef@agri.edu.tr 

İslami İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri/ 

Kuranı-ı Kerim Okuma 

ve Kıraat İlmi A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

İlahiyat veya İslami İlimler 

Fakültesi mezunu olmak ve Kıraat 

alanında Doktora yapmış olmak. 

nsekman@agri.edu.tr 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

/Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 4 
İlgili Alanda Uzmanlığını almış 

olmak 
tipfakultesi@agri.edu.tr 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

/Genel Cerrahi A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 
İlgili Alanda Uzmanlığını almış 

olmak. 
tipfakultesi@agri.edu.tr 

Sağlık 

Yüksekokulu 
Ebelik /Ebelik A.D. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 4 

Ebelik veya Hemşirelik Bölümü 

lisans mezunu olmak. Ebelik 

bölümünde, Doğum, Kadın Sağlığı 

ve Hastalıkları Hemşireliği 

alanında ya da Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği 

alanlarından birinde doktorasını 

yapmış olmak. 

hdastan@agri.edu.tr 

Eleşkirt Meslek 

Yüksekokulu 

Veterinerlik /Laborant ve 

Veteriner Sağlık Pr. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 4 

Gıda Mühendisliği alanında lisans, 

yüksek lisans ve doktora 

mezuniyetine sahip olmak. 

hsengul@agri.edu.tr 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ) 
Üniversitemizin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,10.07.2018 

tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 
Öğretim Görevlisi alınacaktır. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her 
aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir. 

SINAV TAKVİMİ 

İlan Başvuru Tarihi 29.12.2020 
Son Başvuru Tarihi 12.01.2021 (Mesai bitimi) 
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 18.01.2021 
Giriş Sınavı Tarihi 25.01.2021 
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 29.01.2021 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.agri.edu.tr/ 

Başvuru Yeri 
İlgili birimlere şahsen, posta veya e-
posta ile başvuruda bulunulacaktır. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

İLA N 

NO 
BİRİMİ 

BÖLÜM / 

ANABİLİM DALI 
UNVANI 

KADRO 

ADET 

KADRO 

DRC 
BAŞVURU KOŞULU 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ALES 
YAB. 

DİL 

E-POSTA 

ADRESLERİ 

20-34 

Doğubayazıt 

Ahmed-i 

Hani Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Bakımı 

ve Gençlik 

Hizmetleri/ 

Çocuk Gelişimi 

Pr. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 5 

Çocuk Gelişimi, Okul 

Öncesi Öğretmenliği, Okul 

Öncesi Eğitimi, Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi 

bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olup, Çocuk 

Gelişimi, Okul Öncesi 

Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi veya Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık 

alanlarının birinden tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. 

EA SÖZ 70 - 
mzeren@agri.

edu.tr 

http://www.agri.edu.tr/
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20-35 

Patnos 

Meslek 

Yüksekokulu 

Mimarlık ve 

Şehir Planlama / 

Mimari 

Restorasyon Pr. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 5 

Mimarlık alanından lisans 

mezunu olmak. İlgili alanda 

tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

SAY 70 - 
stoprak@agri. 

edu.tr 

20-36 
Meslek 

Yüksekokulu 

El Sanatları/ 

Geleneksel El 

Sanatları Pr. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 6 

Geleneksel El sanatları 

veya Resim Bölümü 

mezunu olmak, Temel 

Eğitim Anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. Mezuniyet sonrası 

alanında beş yıl deneyime 

sahip olmak. 

- - - 
myo@agri.edu.

tr 

20-37 Rektörlük - 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulama 

Yaptıran) 

1 4 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar Öğretmenliği, 

Bilgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi, Elektronik ve 

Bilgisayar Eğitimi 

bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak, bu 

alanlardan birinden tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. 

SAY 70 50 
aicuzem@agri.

edu.tr 

 
GENEL ŞARTLAR 
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri 
ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3-Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyet  notunun  
hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

4-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil 
dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
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istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

2) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 
yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

3)Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

MUAFİYET 
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler 
Öğretim görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer 

koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır. 
1-Başvuru Formu ( https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=916&bid=265&tid=7 ) 
2-Özgeçmiş, 
3-ALES sonuç belgesi, 
4-Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı 

veya onaylı örneği) (Lisans Programları ve Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Başvuruları İçin 
İstenen Belgedir.) 

5-Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik 
belgesinin) aslı veya onaylı örneği yada e- Devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi, 

6-Lisans transkripti (Aslı veya resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.) 
7-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
8-Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf, 
9-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik 

belgesi, 



29 Aralık 2020 – Sayı : 31349 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

10-  Adli Sicil Kaydı Belgesi, 
11-  Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (istenmişse); 
a-Karekodlu, Islak imzalı veya elektronik imzalı İş Tecrübe Belgesi ve SGK Hizmet 

Döküm Belgesi 
veya 
b-Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar 

ıslak imzalı ve mühürlü veya elektronik imzalı Hizmet Belgesi. 
DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
1-06.02.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim 

yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim 
güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi 
kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda 
değerlendirmeye alınamamaktadır. 

2-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili  
Fakülte/Yüksekokula şahsen, posta veya e-posta ile başvuruda bulunacaklardır, Posta ile 
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. İlgili birimlere yapılmayan veya 
süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 

3-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal 
edilecektir. 

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

5-Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir 
belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. 

6-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

7-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi 
gerekmektedir. 

8-İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların 
ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri 
eklemeleri zorunludur. 

9-Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/D 
maddesine göre yapılacaktır. 

10-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmaz. 

 11062/2/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
• Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim 
üyesi alınacaktır. 

• Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 
PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 
1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma 

Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi 
veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile 
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, 
icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden 
ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan 1 adet basılı olmak üzere, 6 takım dijital 
(USB/CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir.) 

DOÇENT KADROLARI İÇİN: 
1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel 
Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN: 
1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde 

Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 1 adet basılı olmak üzere, 4 takım dijital (USB/CD/DVD) dosyayı ekleyerek İlgili 
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından 
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

ÖNEMLİ NOT: 
1. Bilim dosyalarının haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık 

Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, 
Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya 
da halen çalışmakta olanların) içeren ayrı bir dosya başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile 
birlikte teslim edilecektir. Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak belgeler kabul 
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edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerinin noterden veya resmi kurumlarca 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. 
3. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da koymaları 
gerekmektedir. 

*(Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde 
belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/ adresinde Öğretim Üyesi 
Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna 
uygun olarak doldurulması gerekmektedir.) 

SON BAŞVURU TARİHİ: 
İlanımız Resmi Gazetede 29.12.2020 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 

14.01.2021 Perşembe günü mesai bitimine kadardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

 
YÖK-GELECEK PROJESİ KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ ALAN 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI 
İLAN 

NO 
BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 

KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

20049 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri 
1 5 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Güneş enerjisi konusunda çalışma yapmış olmak. 

 
DİĞER ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI 

İLAN 

NO 
BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 

KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

20050 

Veteriner Fakültesi 

Zootekni ve Hayvan Besleme 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 

1 1 Profesör 

Hayvan yetiştirme alanında Doçent unvanı almış 

olup koyun-keçi yetiştiriciliği üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

20051 

Ziraat Fakültesi  

Biyosistem Mühendisliği  

Arazi ve Su Kaynakları 

1 1 Profesör 

Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Doçent 

unvanı almış olup bitki su tüketimi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

20052 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Tarih 

Yeniçağ Tarihi 

1 1 Doçent 
Yeniçağ alanında Doçent unvanı almış olup şehir 

tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

20053 

Beden Eğitimi ve Spor YO  

Rekreasyon 

Rekreasyon 

1 1 Doçent 

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doçent 

unvanı almış olup engellilere yönelik spor 

tesislerinin yeterliliği üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 
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20054 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme 

Muhasebe ve Finansman 

1 1 Doçent 
Finans alanında Doçent unvanı almış olup AR-

GE üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

20055 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  

Yönetim Bilimleri 

1 2 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 

Doktora yapmış olup yerel kalkınma ve kamusal 

alan üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

20056 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  

Bilgisayar Mühendisliği  

Bilgisayar Yazılımı 

1 2 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora yapmış 

olup gerçek zamanlı görüntü işleme üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

20057 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Sosyoloji 

Kurumlar Sosyolojisi 

1 5 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Sosyoloji alanında Doktora yapmış olup 

engellilik ve sosyal dışlanma üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

20058 

Beden Eğitimi ve Spor YO  

Antrenörlük Eğitimi  

Antrenörlük Eğitimi 

1 4 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış 

olup pliometrik antrenmanlar üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

20059 

Yabancı Diller YO  

Yabancı Diller  

Yabancı Diller 

1 3 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

İngilizce Eğitimi alanında Doktora yapmış olup 

yabancı dilde yazma becerisi üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

20060 

Bingöl Sosyal Bilimler MYO  

Muhasebe ve Vergi 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

1 5 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

İstatistik alanında Doktora yapmış olup sıralı 

istatistikler üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

20061 

Bingöl Teknik Bilimler MYO  

Makine ve Metal Teknolojileri  

Makine 

1 5 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış 

olup nanoyapıların mekanik özellikleri üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

20062 

Bingöl Teknik Bilimler MYO  

Mimarlık ve Şehir Planlama  

Harita ve Kadastro 

1 5 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Coğrafya alanında doktora yapmış olup şehir 

coğrafyası üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

20063 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO  

Bitkisel ve Hayvansal Üretim  

Arıcılık 

1 1 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Zootekni alanında Doktora yapmış olup arı 

hastalık ve zararlıları üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

20064 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO 

Gıda İşleme 

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 

1 4 Doktor Üyesi 
Gıda Mühendisliği alanında Doktora yapmış 

olmak. 

20065 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO  

Bitkisel ve Hayvansal Üretim  

Bahçe Tarımı 

1 5 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Bitki Koruma veya Bahçe Bitkileri alanında 

Doktora yapmış olmak. 

 11008/1/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 

İlan olunur. 
 

İLAN 

NO 

-BİRİM 

-BÖLÜM 

-ABD/PROGRAM 

KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ALES 

YDS veya 

Eşdeğeri 
ÖZEL ŞARTLAR 

20066 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ergoterapi 

Ergoterapi 

1 7 
Araştırma 

Görevlisi 
70 50 

Ergoterapi bölümü lisans mezunu olup Ergoterapi 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

20067 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik 

Halk Sağlığı Hemşireliği 

1 7 
Araştırma 

Görevlisi 
70 50 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Halk 

Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

20068 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İş Güvenliği 

1 7 
Araştırma 

Görevlisi 
70 50 

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü lisans mezunu 

olup İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

20069 

İlahiyat Fakültesi 

Felsefe ve Din Bilimleri 

Din Felsefesi 

1 7 
Araştırma 

Görevlisi 
70 50 

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup 

Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

20070 

İlahiyat Fakültesi  

Temel İslam Bilimleri  

Arap Dili ve Belagatı 

1 7 
Araştırma 

Görevlisi 
70 50 

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup 

Arap Dili ve Belagatı alanında tezli yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. 

20071 

İlahiyat Fakültesi  

Temel İslam Bilimleri  

İslam Mezhepleri Tarihi 

1 7 
Araştırma 

Görevlisi 
70 50 

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup 

İslam Mezhepleri Tarihi alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. 

20072 

İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri 

Kur’an-ı Kerim Okuma ve 

Kıraat İlmi 

1 4 
Öğretim 

Görevlisi 
70 50 

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup 

Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans 

yapmış ve Hafızlık ile Tashih-i Huruf belgelerine 

sahip olmak. 

20073 

İlahiyat Fakültesi  

Temel İslam Bilimleri  

Arap Dili ve Belagatı 

1 5 
Öğretim 

Görevlisi 
70 50 

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olup 

Arap Dili ve Belagatı alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

20074 

Sağlık Hizmetleri MYO 

Dişçilik 

Ağız ve Diş Sağlığı 

1 5 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 

20075 

Sağlık Hizmetleri MYO 

Eczane Hizmetleri  

Eczane Hizmetleri 

1 5 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 
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20076 

Sağlık Hizmetleri MYO 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 

Odyometri 

1 5 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olup tezli yüksek 

lisans yapmış olmak veya lisans mezunu olup 

Odyoloji veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 

veya Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları veya 

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans mezunu 

olmak. 

20077 

Sağlık Hizmetleri MYO 

Çocuk Bakımı ve Gençlik 

Hizmetleri 

Çocuk Koruma ve Bakım 

Hizmetleri 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Psikoloji veya Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 

lisans mezunu olup Psikoloji veya Okul Öncesi 

Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

20078 

Bingöl Sosyal Bilimler 

MYO  

Büro Hizmetleri ve 

Sekreterlik 

Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Hukuk Fakültesi veya Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi veya Kamu Yönetimi veya İşletme 

Bölümü lisans mezunu olup bu alanlarda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

20079 

Bingöl Sosyal Bilimler 

MYO 

Otel, Lokanta ve İkram 

Hizmetleri 

Aşçılık 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
Muaf - 

Tezli yüksek lisans mezunu olup Aşçılık 

Sertifikasına ve lisans mezuniyeti sonrası 

belgelendirmek kaydıyla aşçılık alanında en az 2 

yıl deneyime sahip olmak. 

20080 

Genç MYO 

Mülkiyet Koruma ve 

Güvenlik 

Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik 

1 4 
Öğretim 

Görevlisi 
Muaf - 

Afet Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olup lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek 

kaydıyla Sivil Savunma ve İtfaiyecilik alanında en 

az 5 yıl deneyime sahip olmak. 

20081 

Genç MYO 

Bilgisayar Teknolojileri 

Bilişim Güvenliği 

Teknolojisi 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü Lisans mezunu olup bu alanlarda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak veya Siber Güvenlik, 

Bilgi Güvenliği Mühendisliği, Bilgi Güvenliği 

Mühendisliği ve Kriptografi alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

20082 

Bingöl Teknik Bilimler 

MYO 

Tasarım 

Grafik Tasarımı 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Grafik veya Grafik Tasarım Anabilim Dalında en 

az tezli yüksek lisans yapmış olmak veya Grafik, 

Grafik Tasarımı Bölümü lisans mezunu olup tezli 

yüksek lisans yapmış olmak veya tezli yüksek 

lisans mezunu olup lisans mezuniyeti sonrası 

belgelendirmek kaydıyla Grafik Tasarımı alanında 

en az 3 yıl deneyime sahip olmak. 
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20083 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık MYO 

Veterinerlik 

Laborant ve Veteriner 

Sağlık 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

20084 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık MYO 

Gıda İşleme 

Gıda Kalite Kontrolü ve 

Analizi 

2 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 29.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 14.01.2021 mesai bitimine kadar 
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 27.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.01.2021 
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile 
Başvuru Adresi : Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel 

Daire Başkanlığı / Selahaddin-i Eyyubi 
Mah.Üniversite Cad. No:1 Merkez/Bingöl 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.bingol.edu.tr 
GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir (doğum tarihi 01.01.1986 ve 
daha sonra olanlar). Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun 33. maddede 
belirtilen usule uygun olarak 50. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. 

3- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir. 

5- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili 
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 

http://www.bingol.edu.tr/
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yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

6- Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön 
değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak 
yapılır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 
2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki 
öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip 
olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi 
olmak şartı aranır. 

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu 

(http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/ /adresinden temin edilip eksiksiz doldurulması 
gerekmektedir. İlan numarası yazılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

2- Özgeçmiş, 
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi (Yurtdışından 

alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte olup denklik belgelerinin de 
gönderilmesi gerekmektedir.), 

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri, 
6- ALES Belgesi, 
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (YDS, KPDS, ÜDS veya muadili), 
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
9- Fotoğraf (1 adet), 
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Sadece deneyim şartı aranan ilanlarda istenmektedir. 

Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.), 
Önemli Notlar: 
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
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2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 
birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 
kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 

4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da 
gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. 

5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve 
ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur. 

6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda 
belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci 
belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında 
gönderilmesi gerekmektedir. 

8- Başvuru tarihleri içerisinde e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul 
edilecektir. 

9- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

10- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
11- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her 

aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. 
12- Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere 

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
MUAFİYET ve DİĞER HUSUSLAR 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
(Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini başvuru evrakları ile 
birlikte göndermeleri zorunludur.) 

2- Genel Şartlar başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 23.08.2017 tarihli ve 
22.05.2019 tarihli kararları uyarınca Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda ALES puan türünün üniversite tarafından belirlenerek ilan edilmesi kararına 
istinaden Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında TYT ile öğrenci alan programlara ait ALES puan 
türlerine http://pdb.bingol.edu.tr/norm-kadro/ales-puan-turleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. 

 11008/2/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de 
yayımlandığı tarih itibariyle başlar 17. günü mesai saati bitiminde (16.00’da) sona erer. 

İlan olunur. 

İlan 
No 

Fakülte adı 
Bölüm Adı 

Anabilim Dalı Adı 
Unvanı Kd Ad. Özel Şartlar 

2020/ 
39 

Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 
Gıda Bilimleri 

Profesör 1 1 

Lisans, Lisansüstü ve Doçentlik derecelerini Gıda 
Mühendisliği alanından almış olmak. Membran 
ayırma ve plazma teknolojisi konularında 
çalışmaları olmak 

2020/ 
40 

Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 
Matematik 
Matematik 

Profesör 1 1 
Doçentlik derecesini Metamatik alanından almış 
olmak. Projektiflik bölgesi, kesişim çizgeleri 
konularında çalışmaları olmak 

2020/ 
41 

Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Elektro Manyetik Alanlar ve Mikro 
Dalga Tekniği 

Doçent 3 1 
Lisansüstü ve Doçentlik derecelerini Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak. 
Kırınım teorileri konularında çalışmaları olmak. 

2020/ 
42 

Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 
Çevre Mühendisliği 
Çevre Bilimleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 5 1 

Doktora derecesini Çevre Mühendisliği alanından 
almış olmak. Yenilenebilir enerji sistemleri ve 
atıklardan enerji üretimi konularında çalışmaları 
olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip 
olmak. 

2020/ 
43 

Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 
Polimer Malzeme Mühendisliği 
Polimer Malzeme Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 5 1 

Lisansüstü derecelerini Lif ve Polimer 
Mühendisliği alanından almış olmak. 
Ultrafiltrasyon membranlar konularında çalışmaları 
olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip 
olmak. 

2020/ 
44 

Orman Fakültesi 
Orman Endüstri Mühendisliği 
Orman Endüstri Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 5 1 

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Orman Endüstri 
Mühendisliği alanından almış olmak. Yalın 
envanter yönetimi, sürdürülebilirlik ve katma 
değerli orman ürünleri üretimi konularında 
çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme 
yeterliliğine sahip olmak. 

2020/ 
45 

Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği 
Ormancılık Politikası 

Dr. Öğr. 
Üyesi 4 1 

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Orman 
Mühendisliği alanından almış olmak. Ormancılık 
politikası ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

2020/ 
46 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık 
Bina Bilgisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 5 1 

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Mimarlık 
alanından almış olmak. Kırsalda turizm mimarisi 
tasarımı, eğitim yapılarının tasarımı ve tarihi 
yapıların yeniden işlevlendirilmesi konularında 
çalışmaları olmak. 

2020/ 
47 

Denizcilik Fakültesi 
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Gemi İnşaatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 5 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makineleri Mühendisliği alanından almış 
olmak. Gemi hidrodinamiği ve gemi hareketlerinin 
simülasyonu alanında bilimsel çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak. 
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ÖNCELİKLİ ve ÖZELLİKLİ ALAN ÖĞRETİM ÜYESİ 

2020/ 
48 

Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 
Mekatronik Mühendisliği 
Elektronik Sistemleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 5 1 

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak. 
Yapay zeka, makine öğrenmesi ve donanım 
gerçeklemeleri konularında çalışmaları olmak. 

İSTENEN BELGELER 
1. Özgeçmiş 2. Onaylı diploma fotokopileri 
3. İki adet fotoğraf 4. Yayın listesi 
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 6. Akademik Değerlendirme Formu 
7. Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar 
için) 

8. Akademik Değerlendirme Beyan Formu 

9. Yabancı dil belgesi 10.Hizmet Belgesi 
11. Doçentlik belgesi (Profesör ve doçent 
adaylarından) 

12. Adli sicil belgesi ve sağlık raporu (Açıktan veya 
yeniden atananlar) 

13. Başvuru formuna eklenecek yukarıdaki belgelerin tamamı 1 adet sıkıştırılmış CD/DVD ve 
basılı olarak teslim edilecektir. 
14. Yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (2) iki adet CD/DVD sıkıştırılmış 
olarak kaydedilip teslim edilecektir. 

GENEL ŞARTLAR: 
1. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 

e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” başvuru formuna ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Yabancı ülkelerden 
alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya 
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması şarttır. 

2. Profesör ve/veya doçent kadrosu için yapılacak başvurular Rektörlüğe (Personel Daire 
Başkanlığına); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ilgili Fakülteye yapılması gerekmektedir. Eksik ve 
onaysız belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuru 
yapamazlar. 

3. Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler 
www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

NOTLAR: 
1-2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
2- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 
3- Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Rektörlük  
(Personel Daire Başkanlığı) 

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi 
No: 177 A Blok 1. Kat 169 Tel: 0.224.300 32 12 
Yıldırım/BURSA 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad.  
No: 177 E Blok 1. Kat: 114 Tel: 0224 300 34 04 
Yıldırım/BURSA 

Orman Fakültesi 
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad.  No: 
177 A Blok 4.Kat No: 414 Tel: 0224 30 34 24 
Yıldırım/BURSA 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No: 85 Yıldırım Eğitim 
Binası 315/A Tel: 0224 300 38 14 
Yıldırım /BURSA 

Denizcilik Fakültesi 
Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177 
D Blok 1 Kat No: 102/G Tel: 0224 808 10 78 
Yıldırım/BURSA 
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Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımaları gerekmektedir. 

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik 
belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı 
dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan 
USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik 
belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) , yayın listesi, 
yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek 
ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet 
fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi), yayın listesi, 
yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek 
ve 1 adet dosya ile ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvuracaklardır. 

NOT: 
1-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır.  
2-Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 20 gündür. 
3-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.  
4-Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 
5-İlanımız “www.ege.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır. 
6-Yabancı Dil ağırlıklı eğitim yapan birimlerimiz için (*) Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir. 

7-İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

SIRA 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

DERECE 

KADRO 

UNVAN 
İLAN AÇIKLAMASI 

1 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
1 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı 

olmak. Pediatrik anestezi alanında 

tecrübeli olmak. 
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2 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Çocuk Cerrahisi 1 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak. 

Çocuklarda robotik cerrahi konusunda 

deneyimli olmak. 

3 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları 

(Gastroentroloji) 
1 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Gastroenteroloji uzmanı olmak. 

İnflamatuar bağırsak hastalıkları 

konusunda deneyimli olmak. 

4 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 1 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Genel Cerrahi uzmanı olmak. 

Laparoskopik ve robotik kolorektal 

cerrahi konusunda deneyimli olmak. 

5 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 1 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Genel Cerrahi uzmanı olmak. 

Hepatopankreatobiliyer cerrahide ve 

karaciğer transplantasyonunda 

deneyimli olmak. 

6 

Birgivi İslami 

İlimler 

Fakültesi 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 

Din Bilimleri 

(Din Sosyolojisi 

Bilim Dalı) 

4 
DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Modernlik ve bireycilik konularında 

çalışmaları olmak. 

7 

Birgivi İslami 

İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

İslam Hukuku 

(İslam Hukuku 

Bilim Dalı) 

1 DOÇENT 
İslam Hukuku ve Usulü alanında 

çalışmaları olmak. 

8 

Birgivi İslami 

İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 
Tasavvuf 3 

DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Tasavvuf alanında doktora yapmış 

olmak. 

9 

Birgivi İslami 

İlimler 

Fakültesi 

İslam Tarihi 

ve Sanatları 

Osmanlı Türkçesi 

ve İslami Türk 

Edebiyatı 

3 
DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Türk İslam Edebiyatı konusunda 

çalışmaları olmak. 

10 

Birgivi İslami 

İlimler 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Kur'an-ı Kerim 

Okuma ve Kıraat 

İlmi 

3 
DR.ÖĞR. 

ÜYESİ 

Temel İslam Bilimleri alanında doktora 

yapmış olmak. Kıraat ilmi alanında 

çalışmaları olmak. Kuran-ı Kerim ve 

kıraat ilmi alanında ders vermiş olmak. 

11 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı Malzemesi 1 PROFESÖR 

Betondaki Alkali silis reaksiyonu 

konusunda çalışmaları ve yayınları 

olmak. 

12 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri 1 PROFESÖR 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak.Veritabanı konusunda 

deneyimli olmak. Büyük veri, veri 

yönetimi ve anlamsal web konularında 

çalışmaları olmak, 
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13 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Yapı 1 DOÇENT 

Tarihi yapılar, operasyonel modal analiz 

ve akustik emisyon konularında 

çalışmaları ve yayınları olmak. 

14 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Hareket ve 

Antrenman Bilimleri 
1 PROFESÖR 

Spor Bilimleri Bilim alanında doçent 

olmak. Spor bilimleri alanında yeni 

teknolojiler geliştirmek ve egzersizde 

oksijen kinetikleri üzerine araştırma ve 

yayınları olmak. 

15 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Spor ve Sağlık 

Bilimleri 
1 DOÇENT 

Biyokimya alanında doçent olmak. 

Lisans ve Lisansüstü düzeyde egzersiz 

Biyokimyası dersleri vermiş olmak ve 

egzersiz biyokimyası alanında yayınları 

olmak. 

16 Fen Fakültesi Biyoloji 

Temel ve 

Endüstriyel 

Mikrobiyoloji 

1 DOÇENT 

Biyoloji Anabilim Dalı'nda Temel ve 

Endüstriyel Mikrobiyoloji Programında 

doktora yapmış olmak. Biyoloji 

(Bakteriyoloji veya Endüstriyel 

Mikrobiyoloji) alanında Doçent olmak. 

Bakteriyal anaerobik arsenik 

metabolizması ve biyolüminesens 

üzerine bilimsel çalışmaları olmak(*) 

17 
Güneş Enerjisi 

Enstitüsü 
 Enerji 1 PROFESÖR 

Termodinamik alanında doktora yapmış 

olmak. Makine Mühendisliği alanında 

doçent olmak. Güneş Enerjisi ile 

soğutma üzerine SCI yayın ve 

çalışmaları olmak 

18 

Ödemiş 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler 
1 PROFESÖR 

Tarla Bitkileri alanında doçent olmak. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında 

çalışmaları olmak. 

19 

Emel Akın 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tekstil, Giyim, 

Ayakkabı ve 

Deri 

Tekstil Teknolojisi 1 DOÇENT 

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında 

doçent olmak. Tekstil ön terbiyesi ve 

yeni teknolojiler, ozonun veya 

ultraviyolenin tekstil terbiyesinde 

kullanımına ilişkin makine tasarımı 

alanlarında çalışmaları bulunmak. 

20 
Ege Meslek 

Yüksekokulu 
El Sanatları 

Seramik ve Cam 

Tasarımı 
1 DOÇENT 

Maden Mühendisliği alanında doçent 

olmak. Endüstriyel atık malzemelerin 

seramik, cam, tuğla, sır, çimento 

üretimine etkileri konularında çalışmaları 

olmak. 

 11070/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme 
Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvuru Şartları: 
•Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru 
dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik ortamda 
(CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen veya posta yoluyla ilgili Dekanlığa başvurmaları 
gerekmektedir. 

•Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Genel Açıklamalar: 
1)Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
2)Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. 
3)Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar. 
4)Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır. 
5)Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 
6)Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
7)Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 
8)Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların 
müracaatları kabul edilecektir. 

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

FAKÜLTE/ BÖLÜM ADI Anabilim Dalı 
Adı 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Kadro 
Derecesi Başvuru Koşulu 

MÜH. VE MİM.FAK. / 
MİMARLIK Mimarlık Dr. Öğr. 

Üyesi 1 3 

Mimarlık veya Mimarlık ve Tasarım 
veya Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültelerinin Mimarlık Bölümünden 
mezun olmak, Mimarlık alanında 
doktora yapmış olmak. 

SAĞLIK BİL. 
FAK./BESLENME VE 

DİYETETİK 
Diyetetik Dr. Öğr. 

Üyesi 1 3 

Beslenme ve Diyetetik alanında 
doktora yapmış olmak, probiyotiklerin 
beslenme durumuna etkisi ile ilgili 
çalışma yapmış olmak. 

EDEBİYAT 
FAK./SOSYOLOJİ 

Uygulamalı 
Sosyoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 3 

Sosyoloji alanında doktora yapmış 
olmak, Uygulamalı Sosyoloji alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

 11104/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı 
Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili 
hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır. 

 
Başvuru Başlangıç Tarihi: 29.12.2020 Sınava Giriş Tarihi: 19.01.2021 
Başvuru Bitiş Tarihi: 12.01.2021 Sonuç Açıklama Tarihi: 22.01.2021    
Ön Değerlendirme 
Açıklama Tarihi: 

15.01.2021 
Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi: 

https://erzurum.edu.tr 

Başvuru Şekli: 
Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır. 
Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden üniversite sorumlu 
değildir. 

 
A) GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  
2- ALES’ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru 

belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai 
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  

3- Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4- Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 
dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 
yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 
yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın 
mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 
2- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen 
araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

 

Birim Bölüm Ana Bilim Dalı Adet 
Kadro 

Derecesi 
ALES Puan 

Türü 
Unvanı İlan Şartı 

Mühendislik 
ve Mimarlık 

Fakültesi 
Bilgisayar 

Bilgisayar 
Müh. 

1 6 SAYISAL 
Arş. 
Gör. 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü mezunu olup 
Bilgisayar Mühendisliği 
alanında lisansüstü eğitimi 
yapıyor olmak. 
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İİBF İşletme 
Yönetim ve 

Organizasyon 
1 6 

EŞİT 
AĞIRLIK 

Arş. 
Gör. 

İşletme Bölümü mezunu 
olup Yönetim ve 
Organizasyon alanında 
lisansüstü eğitim yapıyor 
olmak. 

Rektörlük 

Yüksek 
Teknoloji 

Uygulama ve 
Araştırma 
Merkezi 

 
1 6 SAYISAL 

Öğr. 
Gör. 

Moleküler Biyoloji ve 
Genetik, Genetik 
Mühendisliği, Biyoloji, 
Biyokimya veya 
Biyoteknoloji alanlarının 
birinde yüksek lisans 
yapmış olmak, 
belgelendirmek kaydıyla 
floresan-invert mikroskop, 
flow sitometri, real time 
PCR cihazları ile hücre 
kültürü ve sitotoksisite 
konularında tecrübe sahibi 
olmak. 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

Koordinatörlüğü 
 

1 6 

HERHANGİ 
BİR ALES 

PUAN 
TÜRÜ 

Öğr. 
Gör. 

İş Güvenliği Uzmanlığı 
belgesi ile İşyeri Hekimliği 
ve İş Güvenliği Uzmanlığı 
Eğitici belgesine sahip 
olmak, belgelendirmek 
kaydıyla iş sağlığı ve 
güvenliği alanında en az 2 
yıl tecrübeye sahip olmak. 

Kurumsal 
İletişim ve 
Tanıtım 

Direktörlüğü 
 

1 6 

HERHANGİ 
BİR ALES 

PUAN 
TÜRÜ 

Öğr. 
Gör. 

Gazetecilik, Radyo-
Televizyon ve Sinema 
veya Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım alanlarının birinde 
yüksek lisans yapmış 
olmak, belgelendirmek 
şartıyla metin yazarlığı, 
kurumsal iletişim veya 
sosyal medya içeriği 
oluşturma alanında 
tecrübe sahibi olmak. 
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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
1-Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web 

adresinden alınabilir.)  
2-Özgeçmiş, 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

5-Lisans Transkripti (onaylı) 
6-ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
7-İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı) 
8-Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge) 
9-Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) 
10-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı 

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 
12- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge 
13- İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı belge 

(Araştırma Görevlileri İçin) 
14- Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler 
15-Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları 

taşımaları gerekmektedir. 
Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 

değerlendirilecektir.  
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1-Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 
2-Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. 

İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

3-Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" 
yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir. 

4-Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir. 

6-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
8-Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası 

kapsamında atama yapılacaktır. 
9-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir. 
10-Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.  
11-İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili 

anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları 
alınacaktır. 

 11099/1-1 
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Fırat Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4 
Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların 
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) 
Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih 
ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 
Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 
2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet 
etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve 
stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon 
ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (Bir) Hukuk Müşaviri 
Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 2 (İki) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel 
alımı gerçekleştirecektir. 

Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, 
Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel 
Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri 
Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya 
ilinde görevlendirilecektir.) 

Başvuru ve Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri 
Sınav Şekli Sözlü Yarışma Sınavı 
İlan Tarihi 29 / 12 / 2020 

Sınav Başvuru Tarih Ve Saatleri 
Başlangıç: 18 / 01 / 2021 - 08:00 
Bitiş        : 15 / 02 / 2021 - 23:59 

Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak 
Kazanan Adayların İlanı 

22 / 02 / 2021 

Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi 

Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına 
katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi 
sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan 
edilecektir. 

Sınava Başvuru Yeri 
Başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 
internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Online 
Başvuru) 

Sınav Yeri 

Niyazi Mah. Buhara Cad. No: 195 
Battalgazi/MALATYA 
Tel   : (422) 212 87 98 - 99 
Faks: (422) 212 87 97 

İlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının 
Duyurulacağı Adres 

www.fka.gov.tr 
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ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, Uzman Personel ve Destek 

Personeli pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları 
sağlamaları gerekmektedir; 

1. GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak, 
2. HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN PERSONEL 

İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar 
a) Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav 
son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği 
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan 
asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla 
sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel 
alınacaktır.) 

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği 
YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile 
sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden 
kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız 
personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün 
değildir. 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P4, P5, P6, P7 puan türlerinin birinden en az 80 puan 
almış olmak, 

2.2. KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar 
a) Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav 
son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği 
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan 
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asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla 
sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel 
alınacaktır.) 

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği 
YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile 
sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden 
kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız 
personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün 
değildir. 

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel 
kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak 
çalışmış olmak; 

a) Planlama, Programlama, 
b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi, 
c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi, 
ç) İzleme ve Değerlendirme, 
d) Tanıtım, Danışmanlık, 
e) Şehircilik ve Çevre, 
f) Araştırma-Geliştirme, 
g) Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 
ğ) Finansman, 
h) İnsan Kaynakları Yönetimi, 
ı) Uluslararası Ticaret, 
2.3. Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Seçiminde Tercih 

Nedenleri 
- Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak, 
- Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, 

yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirebilecek, Ajans adına ihtarname ve ihbarname 
düzenleyebilecek, Adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap 
verebilecek, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar 
nezdinde Ajansı temsil edebilecek, 

- Kamu kesimi veya özel kesimde aktif bir şekilde avukatlık yapmış olduğunu 
belgelendirilebilecek şekilde fiilen başarılı olarak çalışmış olmak, 

- Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek 
konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirebilecek, Ajans menfaatlerini 
koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında alabilecek, 

- Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak ve 
Ajans menfaatleri doğrultusunda yapabilecek, 

- Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma İhale Usul ve Esasları 
doğrultusunda satın alma ve ihale süreçleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu hükümlerine vakıf olmak, 

- İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 
- “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek 
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3. UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
3.1. İstihdam Edilecek Uzman Personel Branşları ve Sayıları 

ÖĞRENİM DALI Alınacak 
Uzman Sayısı 

İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 
İstatistik, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Ekonometri 

1 

Mimarlık, Şehir Ve Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat 
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği 

1 

3.2. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar 
a) Uzman personel pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların; İktisat, Maliye, 

İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, 
Ekonometri, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji 
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 
Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav 
son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği 
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan 
asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla 
sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel 
alınacaktır.) 

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği 
YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile 
sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden 
kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız 
personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün 
değildir. 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki 
tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak, 

ÖĞRENİM DALI 

KPSS YDS/ 
E-YDS 
Taban 
Puanı 

Puan Türü Taban 
Puanı 

İktisat P14, P15, P16 

80 70 
Maliye P19, P20, P21 
İşletme P24, P25, P26 
Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi P29, P30, P31 
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Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

P34, P35, P36 

İstatistik P12, P13 
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri P39, P40, P41 
Sosyoloji P1, P2, P3 
Ekonometri P13, P14 
Mimarlık 

P1, P2, P3 80 70 

Şehir Ve Bölge Plânlama 
Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği 
ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji 
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, 
Gıda Mühendisliği 

3.3. KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar 
a) Uzman personel pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların; İktisat, Maliye, 

İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, 
Ekonometri, Mimarlık, Şehir ve Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji 
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 
Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden sınav 
son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği 
bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan 
asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla 
sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel 
alınacaktır.) 

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği 
YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile 
sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de 
yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden 
kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız 
personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün 
değildir. 

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel 
kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak 
çalışmış olmak; 

a) Planlama, Programlama, 
b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi, 
c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi, 
ç) İzleme ve Değerlendirme, 
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d) Tanıtım, Danışmanlık, 
e) Şehircilik ve Çevre, 
f) Araştırma-Geliştirme, 
g) Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 
ğ) Finansman, 
h) İnsan Kaynakları Yönetimi, 
ı) Uluslararası Ticaret, 
3.4. Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri 
Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu 

belgelemek tercih sebebi olacaktır; 
- Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
- Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, 
- İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 
- Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak veya 

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) veya Projects In Controlled Environment (PRINCE2) sertifikasına 
sahip olmak 

- Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya 
birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve 
olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım 
mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek, 

- Bölgesel yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, 
yatırım tanıtımı, 

- Kümelenme ve inovasyon konularında tecrübe sahibi olmak, 
- Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri 

ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat, 
- Teşvik sistemi, devlet destekleri ve uygulamaları, 
- Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, 

uluslararası fonlar, 
- Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, 
- Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri, 
- Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları. 
- Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), 
- Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, 

raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması, 
- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi 

olmak ve bunu belgelendirebilmek, 
- Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi olmak, 
- Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve 

kümelenme analizi, 
- Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri, 
- Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve 

uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak, 
- Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) 

planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması, 
- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, 
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- SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve 
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak, 

- NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek, 
- “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 
4. DESTEK PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
4.1. İstihdam Edilecek Destek Personel Unvan ve Sayıları 

Unvan Alınacak Destek Personeli Sayısı 

Kurumsal İletişim Destek Personeli 1 
Büro Destek Personeli 1 

4.2. Kurumsal İletişim Destek Personeli Alımı Özel Şartlar 
4.2.1. Kurumsal İletişim Destek Personeli Alımı İçin KPSS (Kamu Personeli Seçme 

Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 
4.2.2. Kurumsal İletişim Destek Personeli Alımı İçin İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
b) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel 

kesimde ilgili alanda SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı 
olarak çalışmış olmak. 

4.2.3. Kurumsal İletişim Destek Personeli Seçiminde Tercih Nedenleri 
- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, 
- Organizasyon ve etkinlik yönetimi, tanıtım, içerik üreticiliği, kurumsal sosyal medya 

hesaplarının yönetimi vb. kurumsal iletişim alanlarında deneyim sahibi olmak, 
- Tasarım yapabilmek, 
- Tanıtım materyallerine (tanıtıcı broşür, dergi, basın bülteni, gazete vb.) içerik 

hazırlayabilmek, 
- Kurumsal kimlik çalışmalarına katkı sağlayabilmek, 
- Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vb. dijital platformlara hâkim olmak, 
- Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına hâkim olmak, 
- Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, 
- Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak, 
- “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek 
4.3. Büro Destek Personeli Alımı Özel Şartlar 
4.3.1. Büro Destek Personeli Alımı İçin KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile 

Başvuracak Adaylar 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 
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4.3.2. Büro Destek Personeli Alımı İçin İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar 
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 
b) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel 

kesimde ilgili alanda SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı 
olarak çalışmış olmak. 

4.3.3. Büro Destek Personeli Seçiminde Tercih Nedenleri 
- Özel Kalem Müdürlüğü/Yönetici Sekreterliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek, 
- MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımını çok iyi derecede kullanabilmek, 
- Resmi yazışma kurallarına hâkim olmak, protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 
- Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak, 
- Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak, 
- İngilizce yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 
- “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 
5. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR 
- Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 

2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil 
Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre 
değerlendirilecektir. 

- Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde 
İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında 
yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir. 

- Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir. 
- Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir 

öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun 
görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı 
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:59' a kadar 

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru 
bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu 
şekildedir: 

S. No Belge 
Uzman 

Personel 
Hukuk 

Müşaviri 
Destek 

Personeli 
1 Başvuru Formu ✓ ✓ ✓ 
2 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓ 
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3 
Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı/kurumca onaylı 
sureti/noter tasdikli sureti veya e-Devlet üzerinden alınan 
barkodlu çıktısı 

✓ ✓ ✓ 

4 KPSS Sonuç Belgesi ✓ ✓ ✓ 

5 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK 
hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet 
belgesi 

✓ ✓ ✓ 

6 

Uzman personel ve Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek 
Uzman Personel adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit 
Sınavı (YDS/e-YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği 
bulunan yabancı dil belgesi 

✓ ✓ - 

7 Adli Sicil Kaydı (Son 1 ay içerisinde alınmış) ✓ ✓ ✓ 

8 

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 
1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı/kurumca 
onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e-Devlet üzerinden 
alınan barkodlu çıktısı 

✓ ✓ ✓ 

9 T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi ✓ ✓ ✓ 

10 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ ✓ ✓ 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 
kabul ve beyan etmiş sayılır. 

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ajansa yapılan Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel ve Uzman 

Personel başvuruları; 

Uzman Personel Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 
KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin) 

40 Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin 
Belgelenmek Kaydıyla)* 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 8 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave herbir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.) 

**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 
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Ajansa yapılan Destek Personel başvuruları; 

Destek Personel Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin) 
80 Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin 

Belgelenmek Kaydıyla)* 

Yüksek Lisans 10 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 10 

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

Tablolarında yer aldığı üzere KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen 
diğer tercih alanları bakımından ve diğer değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel 
Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır. 

Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen 
pozisyon sayısının 5 (beş) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve 
Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. 

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 
davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan 
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi 
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 
22/02/2021 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan 
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları 

Personelin Unvanı 
Alınacak 

Personel Sayısı 
Sözlü Sınava 

Çağrılacak Aday Sayısı 
Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek 
Uzman Personel - (Hukuk) 

1 kişi 5 kişi 

Uzman Personel - (İktisat, Maliye, İşletme, Kamu 
Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma 
Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, 
Ekonometri) 

1 kişi 5 kişi 
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Uzman Personel - (Mimarlık, Şehir ve Bölge 
Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat 
Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat 
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği Dallarından) 

1 kişi 5 kişi 

Destek Personeli - (Kurumsal İletişim Destek 
Personeli) 

1 kişi 5 kişi 

Destek Personeli - (Büro Destek Personeli) 1 kişi 5 kişi 
8. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ: 
Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların 

ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecek ve “T.C. Fırat Kalkınma Ajansı - 
Niyazi Mah. Buhara Cad. No: 195   44100 Battalgazi/MALATYA” adresinde yapılacaktır. Yarışma 
Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı 
veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır 
bulunacaklardır. 

Yarışma sınavı; hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman personel, uzman personel 
ve destek personeli alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel 
Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat 
sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgiler, 22/02/2021 
tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.fka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir. 
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 
internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi 
fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır. 

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 
yetkilidir. Değişiklikler Ajansın www.fka.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı 
kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel 
sayısının 5 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir. 

Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın 
çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen 
yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 
görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, gibi 
niteliklere sahip olup olmadığını ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya 
ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve 
belgeleri adaylardan isteyebilir. 

9. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe 

teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 
Yarışma sınavı; Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri 

arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen 
iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma 
sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav 
kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi 
başkanlık eder. 
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Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış 
kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya 
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam 
edilir. Bunlar hakkında 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ve 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî 
Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş 
pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı 
durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. 

10. YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Genel Sekreterlikçe; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği 

tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların isim listesi 
Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, 
göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

11. GÖREVLENDİRME 
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin 

yapılabilmesi için, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün 
içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv 
araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 
adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme 
süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve 
ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

12. PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz 
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği 
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, 
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere 
sunar. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personel ile iç 
denetçi hakkındaki raporu Genel Sekreter hazırlar. Söz konusu raporlar, Genel Sekreterin görüşü 
ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam 
edilen uzman personelin hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi, deneme süresinden sonraki ilk 
Yönetim Kurulu toplantısının gündemine eklenir. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 
Yönetim Kurulu’nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

13. ÜCRETLENDİRME 
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Ek Madde 11/C Fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair 
ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal 
haklar ile 6772 Sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenir. 

Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden 
yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır. 

Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle Fırat Kalkınma Ajansı, 15.07.2018 
Tarih ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili 
Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 187’ nci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 
27.06.1989 Tarih ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin 
dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî 
Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim 2020 Tarih ve 
31280 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 11026/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek 

üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili 
Kanunun 24/e. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik 
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru 
yapabilir. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
İlan 

Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. 
Unvanı Adedi Açıklama 

20201259 Endüstri 
Mühendisliği 

Yöneylem 
Araştırması Doçent 1 

Yöneylem Araştırması ve 
Optimizasyon konularında çalışmalar 

yapmış olmak. (*) 

20201260 Makine 
Mühendisliği Tasarım ve İmalat Doçent 1 

Üretim teknolojileri ve polimer 
malzemelerin mekanik özellikleri 
konularında çalışmaları olmak.(*) 

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
İlan 

Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20201261 İşletme Yönetim ve 
Organizasyon Doçent 1 

Yönetim ve Strateji alanında doçentlik 
belgesi almış olmak. Örgütsel değişim, 
örgüt kültürü ve liderlik konularında 

çalışmaları bulunmak. (*) 
(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son 
başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki günün mesai saati bitimine kadar 
başvuru yapılabilecektir. 

BAŞVURU EVRAKLARI 
• Başvuru dilekçesi (EK-1: FR-0240 Başvuru Dilekçesi) 
• Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf, 
• YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası***), 
• Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için 

YÖK denklik belgeleri) (e-Devlet kabul edilmektedir), 
• Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi (onaylı kopyası), 
• Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası), 
• AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası), 
• USB/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve 

eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış) 
Doçent adaylarının; USB/CD/DVD ortamında hazırlanan eserlerinin tam metni ile 

başvuru evraklarından oluşan basılı dosyayı, her iki kadro için 1’er (birer) takım olmak üzere 
(dijital cihaz+başvuru evrakları=1 takım dosya) Üniversitemiz “Personel Dairesi Başkanlığı”na 
elden teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. 

Ayrıca, dijital (USB/CD/DVD) ortamda hazırlanan eserler ile başvuru evraklarının aday 
tarafından, link halinde personel@gtu.edu.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme 
Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına 
dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru 
sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör 
Yardımcılığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. 

(***) Başvuru evrakları başlığı altında “onaylı kopyası” istenilen belgelerin herhangi bir 
Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet kapısı 
(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli 
olabilecektir. 11025/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve 

programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 

Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

1-Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli 

kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitemiz www.harran.edu.tr web sayfasının 
duyurular kısmındaki ilan metni ile birlikte bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru 
Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafı da forma yapıştırarak 

ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. 
2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir 

3- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin noter 
veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) 
alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir. 

4- Açıktan atanacak adaylar daha önce çalışıp ayrıldığı kurumdan alacakları onaylı hizmet 
belgesi ile Sağlık Kurulu Raporu ve Adli Sicil Kaydı belgesini başvuru sırasında diğer başvuru 
belgeleriyle birlikte teslim edeceklerdir. 

5- Adayların 3 (üç) aydan fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması ve birden 
fazla kadroya başvurmaması gerekir. Birden fazla kadroya başvuru halinde hiçbir başvurusu 
kabul edilmeyecektir. 

6- 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları 
sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7- Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilanda 
istenilen belgeleri ilanda belirtilen birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi 
içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan başvurular işleme 

konulmayacaktır. 
8- Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı 

lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, 

özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu 
dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

9- Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek olarak onaylı 
lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık ve Doçentlik belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, 
özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu 

dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
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10- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar başvuru sırasında teslim 
edecekleri bilimsel dosyalar ve CD veya flash bellekler dışında ayrıca Üniversitemizin 
www.harran.edu.tr sayfasının duyurular kısmında ilan metni ile birlikte bulunan ilgili formu 
eksiksiz doldurup formda belirtilen belgeleri de ayrı bir dosya halinde başvuru sırasında 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. 

11- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, matbu başvuru dilekçesine ek 
olarak onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, askerlik durum belgesini, 
yabancı dil belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet 
CD veya taşınabilir flash bellek ile birlikte ilanda belirtilen birime (Eczacılık Fakültesi 
kadrolarına başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına) şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığı web sayfasında bulunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesindeki puanlama çizelgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup başvuru 
dosyasına CD’lere veya flash belleklere yüklemeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya 
Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 55 (ellibeş) veya eş değer puan 
almış olmaları zorunludur. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan Yükseköğretim Kurumlarında en 
az bir yarıyıl ders vermiş olanlar, deneme dersinden muaf tutulacaklarından bu husus ile ilgili 
belgelerini müracaat dosyasında bulundurmaları gerekmektedir. 

İlan tablosunda (*) ile belirtilen kadrolara Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. maddesi hükmü uygulanacaktır. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

12- Yukarıda verilen bilgiler dışında profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel 
Daire Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise 
ilgili Dekanlık ve / veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir. 

 
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / 

MYO Anabilim Dalı / Program 

Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi 
İlan Şartları 

Der. Adet Der. Adet Der. Adet 

Bozova Meslek Yüksekokulu 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 
    2 1 

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi   1 1   İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak  

Pedodonti   1 1   İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi (*)      1 1 İlgili alanda uzmanlık veya doktora yapmış olmak 

Protetik Diş Tedavisi (*)      4 1 İlgili alanda uzmanlık veya doktora yapmış olmak 
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Eğitim Fakültesi 

Sınıf Eğitimi   1 1   Doçentliğini ilgili alanda almış olmak 

Eczacılık Fakültesi 

Farmakoloji     4 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya doktorasını 

Eczacılık Doktora Anabilim Dalına bağlı programlarda 

yapmış olmak 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Katıhal Fiziği 1 1     İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak 

Eski Türk Edebiyatı     1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Halfeti Meslek Yüksekokulu 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri     1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

İlahiyat Fakültesi 

İslam Mezhepleri Tarihi   1 1   Doçentliğini ilgili alanda almış olmak 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Mali İktisat   1 1   Doçentliğini ilgili alanda almış olmak 

Kentleşme ve Çevre Sorunları   1 1   Doçentliğini ilgili alanda almış olmak 

Mühendislik Fakültesi 

Gıda Bilimi ve Teknolojisi   1 1   İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak 

Yapı   1 1   İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak 

Elektrik Makineleri     1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Elektrik Makineleri     3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Veteriner Fakültesi 

Veterinerlik Fizyoloji     1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Veterinerlik İç Hastalıkları     1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Veterinerlik Anatomi     1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği 
    5 1 

İlgili alanda doktora yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları 1 1     Doçentliğini Gastroenteroloji alanında almış olmak 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1     Doçentliğini ilgili alanda almış olmak 

Çocuk Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
  1 1   Doçentliğini ilgili alanda almış olmak 

Deri ve Zührevi Hastalıkları     4 1 İlgili alanda Tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Ortopedi ve Travmatoloji     1 1 İlgili alanda Tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon     1 1 İlgili alanda Tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Nöroloji     1 1 İlgili alanda Tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Radyoloji     1 1 İlgili alanda Tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Adli Tıp     1 1 İlgili alanda Tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Göğüs Hastalıkları     1 1 İlgili alanda Tıpta uzmanlık yapmış olmak 

TOPLAM  3  9  19  

 10905/1/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 
ilgili maddeleri hükümleri kapsamında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 
Öğretim Görevlisi ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

A) GENEL ŞARTLAR: 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep 

edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul 
edilir. 

3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir. 

B) ÖZEL ŞARTLAR: 
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ise en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

2) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrolarına 
başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

3) Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında; 
a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim 

Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından 
itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 Sayılı Kanunun 50/d veya 33/a 
maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları, 

b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 
Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile 
ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin 
yeniden başlaması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen 
araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur. 

C) MUAFİYET: 
1) Doktora veya tıpta-diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2) Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda 
yabancı dil şartı aranmaz. 

D) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER: 
1) Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)  
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2) Özgeçmiş 
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4) 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)  
5) Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)  
6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet 

üzerinden alınacak karekodlu belge)  
7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği 

ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi) MYO 
öğretim görevlisi kadrolarına başvuran adaylar muaftır. 

8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı 
tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir. 

9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet 
üzerinden alınan karekodlu çıktısı 

10) Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı)  
11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-Devlet üzerinden alınan karekodlu 

çıktısı 
12) Tezli yüksek lisans belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan 

karekodlu çıktısı 
13) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge verecektir.)  
14) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar 
15) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan 

yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)  
E) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR: 
1) Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime 

yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır. 
Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya 
okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların 
son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacak ve başvuru evrakları ilgili birimin kaydına girdikten sonra iade 
edilmeyecektir. 

3) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise 
iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgili hakkında yasal işlemler 
yapılacaktır. 

4) Onaylı istenen belgelerin noterden veya ilgili resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” 
yapılarak ıslak imza ile onaylanması gerekmektedir. Onaylı istenen belgelerden birinin onaysız 
olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
6) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları 

Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. 
7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 2020 – Sayı : 31349 

 

F) SINAV TAKVİMİ: 
1) İlk Başvuru Tarihi :  29 Aralık 2020 
2) Son Başvuru Tarihi :  12 Ocak 2021 
3) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi :  25 Ocak 2021 
4) Giriş Sınavı Tarihi :  01 Şubat 2021 
5) Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi :  05 Şubat 2021 
6) Başvuru Adresi : Kadronun bulunduğu ilgili birimlere 

yapılacaktır. 
7) Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr 
 

S.NO BİRİMİ UNVAN DER. ADET 

ALES 

PUANI 

(En az) 

YAB. 

DİL PUANI 

(En az) 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve 

Antreman Bilimleri ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Fakültelerin veya Yüksekokulların Beden 

Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu olmak 

ve Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora 

yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d 

maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) 

2 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümü 

Organik Kimya ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Fakültelerin Kimya Bölümü lisans mezunu 

olmak ve Organik Kimya Bilim Dalında veya 

Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d 

maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) 

3 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Maliye Bölümü 

Maliye Teorisi ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Fakültelerin Maliye Bölümü lisans mezunu 

olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 

50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) 

4 

İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

İslam Hukuku ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi 

lisans mezunu olmak ve İslam Hukuku alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı 

Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama 

yapılacaktır.) 

5 

Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü 
Enerji ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Enerji alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı 

Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama 

yapılacaktır.) 

6 

Mühendislik Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Elektronik ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya 

Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü 

lisans mezunu olmak ve Elektrik ve Elektronik 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor 

olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 

uyarınca atama yapılacaktır.) 

7 

Veteriner Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü 

Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Veterinerlik 

Doğum ve Jinekoloji alanında doktora yapıyor 

olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 

uyarınca atama yapılacaktır.) 
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8 

Veteriner Fakültesi 

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 

Hayvan Besleme ve Beslenme 

Hastalıkları ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve Hayvan 

Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında 

doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d 

maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) 

9 

Ziraat Fakültesi 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD 

Arş. Gör. 4 1 70 50 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora 

yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d 

maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) 

10 

Rektörlük (Kurumsal İletişim 

Koordinatörlüğünde görevlendirilmek 

üzere) 

Öğr. Gör. 5 1 70 50 

İletişim Fakültesi mezunu olup, Radyo-

Televizyon ve Sinema veya Sinema ve 

Televizyon alanlarının birinden tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

11 

Organize Sanayi Bölgesi MYO 

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü 

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi PRG 

Öğr. Gör. 5 2 Muaf -- 

El Sanatları Eğitimi Bölümü veya Tekstil ve Moda 

Tasarım Bölümü lisans mezunu olmak ve 

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi konusunda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak veya lisans 

mezuniyeti sonrası Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi 

Bölümünde en az üç yıl ders verme veya 

Ayakkabı sektöründe dört yıl belgelemek şartıyla 

deneyimi olmak. 

12 

Organize Sanayi Bölgesi MYO 

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü 

Giyim Üretim Teknolojisi PRG 

Öğr. Gör. 5 2 70 -- 

Giyim Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi 

Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Tekstil 

Tasarımı ve Üretimi Bölümü veya Tekstil ve 

Moda Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak, 

Tekstil Tasarımı veya Tekstil ve Moda Tasarımı, 

Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları alanlarının 

birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

13 

Sosyal Bilimler MYO 

Görsel-İşitsel Teknolojiler ve Medya 

Yapımcılığı Bölümü 

Radyo ve Televizyon Programcılığı 

PRG 

Öğr. Gör. 4 1 70 -- 

Sinema ve Televizyon veya Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölümü lisans mezunu olmak ve 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak 

14 

Sosyal Bilimler MYO 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 

Bölümü 

Çocuk Gelişimi PRG 

Öğr. Gör. 5 1 70 -- 

Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olmak ve 

Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve lisans mezuniyeti sonrasında 

alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak 

15 
Teknik Bilimler MYO Elektrik ve Enerji 

Bölümü Elektrik PRG 
Öğr. Gör. 5 1 70 -- 

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu 

alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak 

16 

Teknik Bilimler MYO 

İnşaat Bölümü 

İnşaat Teknolojisi PRG 

Öğr. Gör. 5 1 70 -- 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak 

ve İnşaat Mühendisliği anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 

  TOPLAM 18    

 10905/2/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bölümlerine Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz 
web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri 
sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi 
olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul Bölümü 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı Aranan Koşullar 

İlan Son 
Başvuru 

Tarihi 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği Doçent 1 

1- Doktora derecesini Kontrol ve Bilgisayar 
Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.   
2- Ultrageniş bant sensör teknolojileri, genetik 
algoritmalar, optimizasyon algoritmaları ve 
filtrelerinin iç mekan konum belirleme 
uygulamaları ile ilgili araştırma ve yayınlar yapmış 
olmak.   
3- Doktora derecesini aldıktan sonra bir 
üniversitede kesintisiz olarak en az 10 yıl süre ile 
öğretim üyesi pozisyonunda görev yapmış olmak. 12.01.2021 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Doçent 1 

1-Kentsel Tasarım, kent tarihi ve kuramı, kamusal 
alan, peyzaj mimarlığı alanlarında yayınlara 
sahip, Mimarlık, planlama ve tasarım 
yarışmalarında ödülleri olan, Mimarlık tarihi ve 
peyzaj mimarlığı lisansüstü eğitimi almış olmak,   
2-Interdisipliner çalışmalar yapmış olmak   
3-Doktora çalışmaları sırasında ve sonrasında 
tanınmış yurtdışındaki uluslararası üniversitelerde 
burslu araştırmacı olarak bulunmuş olmak 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 
linkinden kabul edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik Puanları Tablosu     
(Ek-1) linki üzerinden online Akademik Etkinlik Puan Tablosunu da doldurmaları gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. 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. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
 11045/1-1 
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları 

sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer 

alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile 

yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

olmayacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜM 
ABD / ASD / 

PR 
UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Bitki taksonomisi alanında 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İktisat İktisat Tarihi Doçent 3 1 

Makro İktisat bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. İktisat tarihi ve konjonktürel 

dalgalanmalar konularında çalışmaları 

olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Maliye Mali Hukuk Doçent 1 1 

Maliye bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Amme alacaklarının takibinde 

gayrimenkullerin haczi konusunda 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Maliye Mali İktisat Doçent 3 1 

Maliye bilim alanında doçentliğini almış 

olmak. Maliye politikası ve otomatik 

stabilizatörlerin etkililiği konularında 

çalışmaları olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik 

Tesisleri 
Doçent 1 1 

Elektrik Elektronik Mühendisliği bilim 

alanında doçentliğini almış olmak. Elektrik 

tesislerinde ekonomik güç dağıtımı 

konusunda çalışmaları olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Geoteknik Doçent 1 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Geoteknik 

mühendisliği ve istinat duvarlarının optimum 

tasarımı konularında çalışmaları olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Radyo 

Televizyon 

ve Sinema 

Sinema ve 

Televizyon 

Dr.Öğr.

Üyesi 
2 1 

Temel tasarım eğitiminin dijital ortamlarla 

ilişkilendirilmesi ve zihinsel engelli bireylerde 

sanat eğitimi konularında çalışmaları olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Radyo 

Televizyon 

ve Sinema 

Sinema ve 

Televizyon 

Dr.Öğr.

Üyesi 
2 1 

Dijital topluluklarda satın almaya yönelik 

grup dinamikleri ve araştırmacı günlükleri 

üzerine çalışmaları olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Radyo 

Televizyon 

ve Sinema 

Sinema ve 

Televizyon 

Dr.Öğr.

Üyesi 
2 1 

TV yapım tasarım, video-kurgu, ses yapım 

teknikleri ve görüntü düzenleme üzerine 

çalışmaları olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Resim Resim 
Dr.Öğr.

Üyesi 
2 1 

Sanatta yeterliliğini Resim anasanat dalında 

almış olmak. Göstergebilim, alımlama 

kuramı, sanat izleyicileri konularında 

çalışmaları bulunmak. 

Tavşanlı 

Uygulamalı 

Bilimler 

Fakültesi 

Rekreasyon 

Yönetimi 

Rekreasyon 

Yönetimi 

Dr.Öğr.

Üyesi 
1 1 

İşletme bilim alanında doktorasını almış 

olmak. Liderlik, örgüt kültürü ile afet ve kriz 

yönetimi konularında çalışmaları olmak. 

Tavşanlı 

Uygulamalı 

Bilimler 

Fakültesi 

Rekreasyon 

Yönetimi 

Rekreasyon 

Yönetimi 

Dr.Öğr.

Üyesi 
3 1 

Turizm İşletmeciliği bilim alanında 

doktorasını almış olmak. Sürdürülebilir 

turizm ve termal turizm konularında 

çalışmaları olmak. 

Tavşanlı 

Uygulamalı 

Bilimler 

Fakültesi 

Rekreasyon 

Yönetimi 

Rekreasyon 

Yönetimi 

Dr.Öğr.

Üyesi 
3 1 

İşletme bilim alanında doktorasını almış 

olmak. Küçük ve orta boy işletmelerde bulut 

muhasebe kullanımı ve uzman sistemler 

konusunda çalışmaları olmak. 

 11161/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın 
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla 
yapılır. 

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

SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 29.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 12.01.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.01.2021 
Sınav Tarihi : 14.01.2021 
Sınav Sonuç Tarihi : 15.01.2021 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır) 
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 
• ALES Belgesi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 
• 2 adet vesikalık fotoğraf 
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) 

(Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru 

sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı) 
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge 

(onaylı) 
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe, başvuru 

formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan 
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50 
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Fakülte Bölüm-Program 

İstenilen  

Akademik 

Personel 

Sayı Özellikler 

Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü Okul 

Öncesi Öğretmenliği 

Programı 

Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Okul Öncesi 

Öğretmenliği Programında 

tamamlamış olmak ve yüksek lisans 

eğitimine Okul Öncesi Öğretmenliği 

alanında devam ediyor olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Bilgisayar, Yazılım, 

Bilişim veya Elektronik Mühendisliği 

alanlarının birinde tamamlamış olmak 

ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 puan) 

sahip olmak. 

 10983/1/1-1 
—— • —— 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, program ve anasanat dallarına 2547 sayılı 
Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 29.12.2020 
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 12.01.2021 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Profesör İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, 

Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında 
mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 
Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak 
veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde 
tamamlamış olmak. 

Doçent İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
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• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, 
Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında 
mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi), 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak 
veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, Doçent, 

Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web sayfasında 
mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 
Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak veya 
lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde 
tamamlamış olmak. 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla 
başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

Fakülte - 

Yüksekokul 

Bölüm-Program-

Anasanat Dalı 

İstenilen  

Akademik 

Personel 

Sayı Özellikler 

Eğitim Fakültesi 

Özel Eğitim 

Bölümü Özel 

Eğitim Öğretmenliği 

Programı 

Prof. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Özel Eğitim 

alanında almış olmak. 
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Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü  

Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Medeni Hukuk 
alanında almış olmak. 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Lisans ve/veya lisansüstü eğitimini 
Halkla İlişkiler ve/veya İşletme 
alanında tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktora eğitimini Bilgisayar, 
Yazılım veya Bilişim Mühendisliği 
alanlarının birinde tamamlamış 
olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 
80 puan) sahip olmak. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans ve doktora eğitimini Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanlarında 
tamamlamış olmak ve İngilizce 
yeterliliğe (en az 80 puan) sahip 
olmak. 

İnşaat Mühendisliği 
Bölümü 

Prof. Dr. 1 
Lisans, doktora ve doçentlik 
derecelerini İnşaat Mühendisliği 
alanında almış olmak. 

İnşaat Mühendisliği 
(İngilizce) Bölümü 

Doç. Dr. 2 

Lisans, doktora ve doçentlik 
derecelerini İnşaat Mühendisliği 
alanında almış olmak ve İngilizce 
yeterliliğe (en az 80 puan) sahip 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans ve doktora eğitimini İnşaat 
Mühendisliği alanında almış olmak 
ve İngilizce yeterliliğe (en az 80 
puan) sahip olmak. 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Prof. Dr. 1 Doktora eğitimini Bilgisayar, 
Yazılım veya Bilişim Mühendisliği 
alanlarının birinde tamamlamış 
olmak ve İngilizce yeterliliğe (en az 
80 puan) sahip olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Konservatuvar 

Türk Müziği 
Bölümü  

Türk Halk Müziği 
Anasanat Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Lisansüstü eğitimini Türk Halk 
Müziği alanında tamamlamış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü  
İlk ve Acil Yardım 

Programı 

Prof. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Ortopedi ve 
Travmatoloji alanında almış olmak. 

 10983/2/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara 
sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
NİTELİK 

KODU UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

01 Hemşire 28 Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans 
mezunu olmak. 

02 Hemşire 1 

Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans 
mezunu olmak. Sağlık Turizmi biriminde çalıştırılmak 
üzere, biri İngilizce iyi derecede en az 2 (iki) yabancı 
dil bilmek ve belgelendirmek, 3. basamak hastanelerde 
alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek 

03 Psikolog 2 
Yükseköğretim kurumlarının psikoloji bölümü lisans 
mezunu olmak ve 3. basamak hastanelerde alanında en 
az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. 

04 Diğer Sağlık 
Personeli 1 

Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 
yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans 
eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans 
yapmış olmak ve 3. basamak hastanelerde alanında en 
az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. 

05 Diğer Sağlık 
Personeli 1 

Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar 
teknikleri önlisans programından mezun olmak ve 3. 
basamak hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış 
olmak ve belgelendirmek. 

06 Diğer Sağlık 
Personeli 1 

Yükseköğretim kurumlarının acil tıp teknisyeni 
önlisans programından mezun olmak ve 3. basamak 
hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 

07 Sağlık 
Teknikeri 4 

Yükseköğretim kurumlarının anestezi teknikerliği 
önlisans programından mezun olmak ve 3. basamak 
hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 

 
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda 
yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. 
maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

I. GENEL ŞARTLAR: 
1- Türkiye Cumhuriyeti 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 karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
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dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak, 

4- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak, 

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

6- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2020 
KPSSP93 puanı esas alınacaktır. 

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması 

II. ÖZEL ŞARTLAR 
1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak 
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak 
3- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak 
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak 
III. BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ 
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde; 
1- Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır) 
2- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi 
3- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen çalışma belgesi ve diğer belgeler (SGK hizmet 

dökümü detaylı) 
4- Kimlik Belgesi 
5- 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr 

adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili 
bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans 
kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu 
kullanacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. 
Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz 
sayılacaktır. İlanımızın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru 
yapılabilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) 
Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge 
verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit 
edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, 
idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin 
edileceği hususu önemle duyurulur. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ: 
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan 

edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı 
takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan 
edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. 

 11039/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş 

sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

İşçi olarak alınacaklarda; 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, 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, 

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul 

edilmeyecektir, 

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak, 

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak, 

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe 

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

Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. 

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak, 

9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç 

kullanma hizmetlerini yerine getirecektir. 

10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır, 

11) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir, 
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12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan 

bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin 

unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır, 

13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi 

olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 

Şartları aranır. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 

29/12/2020 - 03/01/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir) 

2) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir 

iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir. 

3) İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın 

Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere 

İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş 

sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter 

huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. 

4) Noter kura çekimi 16/01/ 2021 günü saat 10:00'da Bakanlığımız merkez kampüsünde 

bulunan Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile mücadele 

kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona aday alınmayacaktır. 

5) Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan 

edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

6) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr 

adresinden duyuru yapılacaktır. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin 

ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan 

edilecektir. 

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde 

göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar 

hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 

başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk 

sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek 

listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 

İlanen duyurulur. 10949/1-1 
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Ticaret Bakanlığından: 
TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 
Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara 

atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı 
alınacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. 
Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden 

başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki 
aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır. 

 
Sıra No Öğrenim Dalı Birim Kontenjan Sayısı KPSS Puan Türü 

1 İktisat Merkez 12 KPSS-P14 KPSS-P15 
KPSS-P16 KPSS-P17 

2 Kamu Yönetimi Merkez 10 KPSS-P29 KPSS-P30 
KPSS-P31 KPSS-P32 

3 Hukuk Merkez 9 KPSS-P4 

4 Uluslararası İlişkiler Merkez 8 KPSS-P34 KPSS-P35 
KPSS-P36 KPSS-P37 

5 İşletme Merkez 7 KPSS-P24 KPSS-P25 
KPSS-P26 KPSS-P27 

6 İstatistik Merkez 5 KPSS- P12 KPSS-P13 
7 Endüstri Mühendisliği Merkez 5 KPSS-P2KPSS-P3 

8 Maliye Merkez 2 KPSS-P19 KPSS-P20 
KPSS-P21 KPSS-P22 

9 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Merkez 2 KPSS-P25 
TOPLAM 60  

 
II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.), 
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, 

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda 
belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul 
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden 
mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları 
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları 
sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.), 

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, 
yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak, 

d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce 
dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği 
bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
belgeye sahip olmak, 

e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini 
yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak 
kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. 
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b. YAZILI SINAV KONULARI 
Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.  
I. Oturum : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi  
II. Oturum : Yabancı Dil Bilgisi 
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 20 Alan Bilgisi, % 40 

Genel Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır. 
- Alan Bilgisi Sınavı 
Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi 

Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı 
anlamına gelmemektedir. 

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, 
Uluslararası İktisat, Kalkınma- Büyüme 

Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, 
Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu, 

Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel 
Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel 
Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku 

Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, 
Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası 

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, 
Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme 

İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, 
Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri 

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik 
İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri 

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye 
Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası 
Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de 
Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri 

- Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı 
Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak 

olacaktır. 
Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel 

Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve 
Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler 

- Yabancı Dil Bilgisi Sınavı 
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. 
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinde Bakanlıkça 

belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye Türkçeden 
yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır. 

c. SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en 

yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro 
sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda 
başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan 
tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı 
sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınav, adayların; 
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak 
için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

ç. DİĞER BİLGİLER 
i. Sınav başvuru tarihi ve şekli: 
Sınav başvuruları 20/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal 

internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde 
elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu 
bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir. 

ii. Sınav tarihi ve yeri: 
Yazılı sınav 28 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati 

adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce 
sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. 

Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile 
birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. 

iii. Değerlendirme yöntemi: 
Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek 

için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan 
olması gerekir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz 
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama 
yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve 
sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. 

Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı 
olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir. 

Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına 
başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

d. DİĞER HUSUSLAR: 
Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 
Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara 
bildirilir. 

e. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)  
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 
Çankaya / Ankara 
Tel: +90 312 204 75 00 
 10956/1/1-1 
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Ticaret Bakanlığından: 
TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 
Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu 

derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret 
Denetmen Yardımcısı alınacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. 
Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden 

başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki 
aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır. 

 
Sıra No Öğrenim Dalı Birim Kontenjan Sayısı KPSS Puan Türü 

1 Ziraat Mühendisliği Taşra 10 KPSS-P2 KPSS-P3 
2 Kimya Mühendisliği Taşra 8 KPSS-P2 KPSS-P3 

3 İktisat Taşra 6 
KPSS-P14 KPSS-P15 
KPSS-P16 KPSS-P17 

4 Gıda Mühendisliği Taşra 5 KPSS-P2 KPSS-P3 

5 İşletme Taşra 5 
KPSS-P24 KPSS-P25 
KPSS-P26 KPSS-P27 

6 Maliye Taşra 5 
KPSS-P19 KPSS-P20 
KPSS-P21 KPSS-P22 

7 
Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik 
Taşra 5 KPSS-P25 

8 Uluslararası İlişkiler Taşra 3 
KPSS-P34 KPSS-P35 
KPSS-P36 KPSS-P37 

9 Kamu Yönetimi Taşra 3 
KPSS-P29 KPSS-P30 
KPSS-P31 KPSS-P32 

TOPLAM 50  
 
II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.), 
c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, 

iktisat, işletme veya mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile diğer fakültelerin yukarıda 
belirtilen öğrenim dallarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, 
söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından 
onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız 
internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.), 

ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek 
durumda olmak, 

d) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, 
yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak, 
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e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini 
yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak 
kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. 

b. YAZILI SINAV KONULARI 
Yazılı sınav test usulde tek oturum şeklinde Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi 

alanlarında yapılacaktır. 
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 40 Alan Bilgisi, % 60 

Genel Ekonomi Bilgisi şeklinde olacaktır. 
- Alan Bilgisi Sınavı 
Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi 

Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı 
anlamına gelmemektedir. 

Ziraat Mühendisliği: Tarım Ekonomisi, Genel Meyvecilik, Genel Sebzecilik, Meyve ve 
Bağ Islahı, Sebze ve Süs Bitkileri Islahı 

Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya 
Mühendisliği Ekonomisi 

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, 
Uluslararası İktisat, Kalkınma- Büyüme 

Gıda Mühendisliği: Gıda Kimyası, Gıda Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda 
Toksikolojisi, Gıda Ambalajları ve Teknolojisi 

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, 
Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme 

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye 
Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası 
Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de 
Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri 

Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, 
Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası 

Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, 
Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu 

- Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı 
Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak 

olacaktır. 
Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel 

Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve 
Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler 

c. SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en 

yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro 
sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır. 

Sözlü sınav, adayların; 
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
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c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak 
için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

ç. DİĞER BİLGİLER 
i. Sınav başvuru tarihi ve şekli: 
Sınav başvuruları 02/02/2021 - 12/02/2021 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal 

internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde 
elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu 
bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir. 

ii. Sınav tarihi ve yeri: 
Yazılı sınav 21/03/2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların 

sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava 
girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü 
belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. 

Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile 
birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. 

iii. Değerlendirme yöntemi: 
Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek 

için her konu grubundan (alan bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi) en az altmış puan alınması ve 
bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz 
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak 
atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Giriş sınavı sonuçları Bakanlık 
internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. 

Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına 
başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

d. DİĞER HUSUSLAR: 
Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 
Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara 
bildirilir. 

e. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)  
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530  
Çankaya / Ankara  
Tel: +90 312 204 75 00 
 10956/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1275 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3338)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında

Karar (Karar Sayısı: 3339)
–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi

Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3340)

ATAMA KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair

Yönetmelik
–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği

GENELGE
–– Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile İlgili 2020/15

Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret

Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2020 Tarihli ve 9857, 9868, 9869,

9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879 ve 9893 Sayılı
Kararları

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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