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YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş
ve mevcut fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bakanlık, 6 ncı maddede belirtilen denetim konularında ihtisas sahibi kamu kurum
ve kuruluşlarına ayrı ayrı yetki devri yapabilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30”
ibaresi “60” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bakanlık, denetim raporunu ve/veya denetim raporu hakkındaki nihai görüşünü
EPDK’ya gönderir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende
Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fık-
rasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı hari-
cindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışla-
rında altmış ay,  yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde
olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli
bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Li-
rasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2017 30258

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2020 31006

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2021 – Sayı : 31425



MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALARCA HAZIRLANACAK
ÖNLEM PLANLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

lunca sistemik önemli olarak belirlenen bankalarca önlem planlarının konsolide olarak hazır-
lanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanu-

nunun 66/A ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Banka: 23/2/2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sistemik

Önemli Bankalar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde
tanımlanan bankaları,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2016 29793

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2017 30081

2- 22/5/2018 30428

3- 15/8/2018 30510

4- 28/9/2018 30549

5- 7/11/2018 30588

6- 28/11/2018 30609

7- 18/1/2019 30659

8- 22/6/2019 30809

9- 15/11/2019 30949

10- 21/1/2020 31015

11- 18/6/2020 31159

12- 26/12/2020 31346
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b) Grup: Banka ile bankanın finansal kuruluş niteliğinde olan ve finansal kuruluş nite-
liğinde olmayan bağlı ortaklıkları ile iştiraklerini, 

c) Hâkim ortak: Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan hâkim ortağı,
ç) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
d) Kritik fonksiyonlar: Bankanın aktif büyüklüğü, karmaşıklığı, yurt içi ve yurt dışı fi-

nansal kuruluşlarla bağlantılılığı ile ilgili faaliyetin pazar payı dikkate alındığında, kesintiye
uğraması durumunda ikame edilememesi nedeniyle finansal istikrarın devamlılığı için gerekli
olan hizmetlere zarar verebilecek olan faaliyetleri,

e) Kritik hizmetler: Bankanın, bir ya da daha fazla kritik fonksiyonunu gerçekleştiren
iş birimlerine veya tüzel kişilere yönelik grup içinden veya dışından sağlanan hizmetleri,

f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
ğ) Önlem planı: Bankanın, Kanun ve Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer

alan koruyucu hükümlere uyumsuzluk nedeniyle veya sair suretle mali bünyesinde bozulma
yaratacak hâllerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması hâlinde
alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çer-
çevesinde hazırlayacağı planı,

h) Önlem planı tedbirleri: Mali bünyede bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin
görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde önlem planı kapsamında banka ta-
rafından alınacak tedbirleri,

ı) Temel faaliyet kolları: Banka için gelir, kârlılık ve marka değeri açısından önemli
olan faaliyet kollarını, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Planlarının Niteliği ve İçeriği

Önlem planlarının niteliği 
MADDE 4 – (1) Önlem planları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır:
a) Önlem planı, açık ve anlaşılır bir dille hazırlanır. 
b) Önlem planındaki tanımlar ile açıklamalar anlaşılır ve tutarlı bir şekilde yapılır.
c) Önlem planındaki varsayımlar ve değerlemeler detaylı bir şekilde açıklanır.
ç) Önlem planında atıf yapılan dokümanlar açıkça belirtilir.
d) Önlem planının içsel tutarlılığı sağlanır.
Önlem planında yer alması gereken bölümler
MADDE 5 – (1) Önlem planı asgari olarak aşağıdaki bölümleri içerir:
a) Yönetici özeti.
b) Yönetim süreçleri.
c) Stratejik analiz.
ç) İletişim ve kamuya açıklama.
d) Hazırlık önlemleri.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi, aynı fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki bölümlerin

özetini, Kuruma sunulan bir önceki önlem planından sonra grupta veya önlem planında mey-
dana gelen önemli değişiklikleri ve varsa bankanın hâkim ortağı ya da yurt dışındaki ortaklıkları
tarafından muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca hazırlanan önlem planları ile bankanın
hazırladığı önlem planı arasındaki bağlantılı hususlara ve bunların bankanın önlem planı üze-
rindeki etkilerine ilişkin bilgileri içerir.
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Yönetim süreçleri 
MADDE 6 – (1) Yönetim süreçlerine ilişkin bölümde asgari olarak aşağıdaki hususlara

yer verilir:
a) Önlem planının hazırlanmasına yönelik olarak; 
1) Önlem planının her bir bölümünün hazırlanmasından, uygulanmasından ve güncel-

lenmesinden sorumlu kişilerin rol ve fonksiyonunu,
2) Önlem planının güncellenmesine ilişkin süreçleri ve bu süreçlere ilişkin açıklama-

ları,
3) Önlem planının, bankanın kurumsal yönetim ve risk yönetimi ile nasıl bütünleştiril-

diğine yönelik açıklamaları, 
4) Bankanın iç denetim birimi tarafından yapılan değerlendirmeyi, 
5) Banka yönetim kurulunun önlem planı ve eklerine ilişkin onayını,
içerir.
b) Önlem planı tedbirlerinin zamanında uygulanmasına yönelik olarak;
1) Her bir önlem planı tedbirinin uygulanması sürecinde yer alacak kişilerin rol, fonk-

siyon ve sorumluluklarını, 
2) Önlem planı göstergelerine ilişkin eşiklere ulaşılması halinde izlenecek karar alma

süreçlerini ve bunların tamamlanma zamanını, 
3) Önlem planı göstergelerine ilişkin eşik değerlerin yakın zamanda aşılma ihtimalinin

bulunması veya aşılması halinde Kurumun ivedilikle bilgilendirilmesine ilişkin işleyişi,
4) Önlem planının, göstergeler ve göstergeler ile ilişkili eşikler konusunda üst yönetimin

bilgilendirilmesini de içerecek şekilde bankanın risk yönetimine ilişkin politika ve stratejileri
ile nasıl bütünleştirildiğine yönelik açıklamaları,

5) Önlem planı tedbirlerinin alınmasını teminen karar mekanizmalarının zamanında ve
güvenilir şekilde işlerliğinin sağlanmasına yönelik yönetim bilgi sistemlerinin oluşturulması
süreçlerini,

içerir.
Stratejik analiz
MADDE 7 – (1) Stratejik analize ilişkin bölüm asgari olarak aşağıdaki hususları içerir:
a) Önlem planı içerisinde dikkate alınacak önemli tüzel kişiler.
b) Banka ve önemli tüzel kişilere ilişkin önlem planında yer verilecek hususlar.
c) Temel faaliyet kolları.
ç) Kritik fonksiyonlar.
d) Kritik hizmetler.
e) Önlem planı tedbirleri.
f) Etki analizi.
g) Uygulanabilirlik değerlendirmeleri.
ğ) Operasyonların sürekliliği.
Önlem planında dikkate alınacak önemli tüzel kişiler
MADDE 8 – (1) Bankanın mali durumu, faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve/veya fi-

nansal sistemin istikrarı ve bankanın önlem planında belirtilen tedbirlerin belirlenmesi ve uy-
gulanması bakımından önem arz eden grup içerisindeki tüzel kişilerden ikinci fıkrada belirtilen
nitelikleri haiz olanlar önlem planı kapsamında önemli tüzel kişi olarak dikkate alınır. 
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(2) Önemli tüzel kişilerin aşağıdaki özelliklerden asgari birini haiz olması gerekmek-
tedir:

a) Bankanın kârlılığına ya da fonlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunması ya da var-
lık veya yükümlülüklerinde önemli paya sahip olması.

b) Banka için kritik fonksiyonlar veya kritik hizmetlerle bağlantılı olmak suretiyle kilit
ticari faaliyetlerde bulunması.

c) Bankanın kilit operasyonlarını, risk veya idari fonksiyonlarını merkezi olarak ger-
çekleştiriyor olması.

ç) Bankanın mali bünyesinde bozulmaya yol açabilecek önemli riskler taşıması.
d) Banka için büyük bir risk oluşturmadan elden çıkarılamaması veya tasfiye edileme-

mesi.
e) Finansal sistemin istikrarı için önem arz etmesi.  
Banka ve önemli tüzel kişilere ilişkin önlem planında yer verilecek hususlar
MADDE 9 – (1) Önlem planında; banka ve önemli tüzel kişilerin iş ve risk stratejileri

hakkında genel açıklamaya ve bunların faaliyette bulunduğu diğer ülkelerin listesini de içerecek
şekilde iş modelleri ve iş planları ile ilgili açıklamaya yer verilir.  

(2) Bankanın temel faaliyet kolları ile kritik fonksiyonları önemli tüzel kişiler ile eş-
leştirilir. 

(3) Bankanın ve önemli tüzel kişilerin hukuki durumları ve mali yapıları açıklanır. Bu
açıklamalarda asgari olarak aşağıda belirtilen grup içi bağlantılılıklara yer verilir:

a) Mevcut olan tüm önemli grup içi riskler ve finansman ilişkileri, banka ve önemli
tüzel kişiler arasında sermaye hareketleri, mevcut grup içi garantiler ve önlem planı tedbirinin
uygulanması gerektiğinde devreye sokulacak grup içi garantiler.

b) Gruptaki tüzel kişiler arasında yasal bağlayıcılığı olan anlaşmaları da kapsayacak
şekilde yasal bağlantılılık.

c) Merkezileştirilmiş bilgi teknolojisi fonksiyonları, hazine fonksiyonları, risk yönetimi
fonksiyonları veya idari fonksiyonlar başta olmak üzere, bir tüzel kişide merkezileştirilmiş
veya grubun faaliyetleri açısından önemli fonksiyonlar içeren operasyonel bağlantılılık.

(4) Banka ve önemli tüzel kişiler için asgari olarak aşağıdakileri içerecek şekilde dışsal
bağlantılılıklar açıklanır:

a) Karşı taraflardan önemli alacaklar ve/veya karşı taraflara olan önemli yükümlülük-
ler.

b) Banka ve önemli tüzel kişiler tarafından, finansal piyasaların diğer katılımcılarına
sağlanan finansal ürünler ve hizmetler.

c) Banka ve önemli tüzel kişilere üçüncü kişiler tarafından sağlanan önemli hizmetler.
(5) Grup içinde yer almakla birlikte önemli tüzel kişi olarak önlem planında dikkate

alınmayan tüzel kişilere ilişkin dikkate alınmama gerekçeleri açıklanır.  
Temel faaliyet kolları
MADDE 10 – (1) Önlem planı, bankanın temel faaliyet kollarının belirlenmesi sürecine

ve ölçütlerine yönelik detaylı açıklamaları içerir. 
(2) Temel faaliyet kollarının belirlenmesinde; bankanın organizasyon yapısı, kurumsal

stratejisi, faaliyet koluyla yaratılan gelirin toplam gelirler içerisindeki payı, toplam varlıkları
ve gelirleri, pazar payı, faaliyet kolunun büyüme beklentileri ve marka değeri gibi niteliksel
ve niceliksel unsurlar dikkate alınır. 

Kritik fonksiyonlar
MADDE 11 – (1) Önlem planı, bankanın kritik fonksiyonlarının belirlenmesi sürecine

ve ölçütlerine yönelik detaylı açıklamaları içerir.
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(2) Kritik fonksiyonlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Fonksiyonun üçüncü taraflara yönelik olması.
b) Fonksiyonun sağlanamamasının üçüncü taraflar üzerinde önemli etkisinin olması,

bulaşma riski doğurması ve finansal sistemin istikrarını sekteye uğratması.
(3) Kritik fonksiyonlar belirlenirken üçüncü taraflar üzerindeki önemli etkinin değer-

lendirilmesinde asgari olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Fonksiyonun türü.
b) Fonksiyon kapsamındaki işlemlerin hacmi ve sayısı.
c) Fonksiyonun sürdürülememesinden etkilenen gerçek veya tüzel kişi sayısı.
ç) Fonksiyonun ikame edilebilirliği.
(4) Başka bir hizmet sağlayıcısından kolaylıkla, benzer içerik ve kalite ile kabul edile-

bilir bir maliyetle ve makul bir süre zarfında ikame edilebilen fonksiyonlar kritik olarak nite-
lendirilemez.

Kritik hizmetler
MADDE 12 – (1) Bankanın kritik fonksiyonları gerçekleştirmek için aldığı hizmetin

kritik olup olmadığının değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Hizmetin verilememesi ya da kesintiye uğraması sonucunda, hizmeti alan banka ta-

rafından  gerçekleştirilen kritik fonksiyonların sürdürülememesi veya önemli ölçüde kesintiye
uğraması sonucunu doğurması.

b) Başka bir hizmet sağlayıcısından kolaylıkla, benzer içerik ve kalite ile kabul edilebilir
bir maliyetle ve makul bir süre zarfında ikame edilememesi.

Önlem planı tedbirleri 
MADDE 13 – (1) Önlem planı tedbirleri, üçüncü bölümde yer alan önlem planı senar-

yoları dikkate alınarak bankanın mali bünyesinin korunmasına veya iyileştirilmesine katkıda
bulunacak şekilde belirlenir. Banka bu tedbirleri, uygulanmaları halinde yaratabilecekleri etki
ve uygulanabilirlik düzeylerini de içerecek şekilde açıklar. 

(2) Önlem planı tedbirleri asgari olarak aşağıdaki tedbirlerden oluşur:
a) Bankanın mali bünyesinin korunmasına veya iyileştirilmesine, temel faaliyetlerinin

ve kritik fonksiyonlarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik özkaynak ve likidite tedbir-
leri.

b) İç ve dış kaynaklarla bankanın özkaynaklarının korunmasına yönelik tedbirler.
c) Bankanın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli

olan acil durum fonlama kaynaklarına erişmesine yönelik tedbirler.
ç) Aktif kalitesinin düzeltilmesine, maruz kalınan riskin ve kaldıracın azaltılmasına

veya faaliyet kollarının yeniden yapılandırılmasına yönelik tedbirler.
d) Yükümlülüklerin, herhangi bir temerrüt hali veya derecelendirme notu düşüşü gibi

tetikleyici bir olaya yol açmaksızın ihtiyarı olarak yeniden yapılandırılmasına imkân tanıyan
tedbirler.

Etki analizi
MADDE 14 – (1) Önlem planı, önlem planı tedbirlerine ilişkin etki analizini içerir. 
(2) Etki analizinde, uygulanacak önlem planı tedbirinin ilişkili olduğu temel faaliyet

kollarının ve varlıkların değerinin belirlenmesine ilişkin süreçlerin detaylı açıklamasına yer
verilir.

(3) Etki analizinde, uygulanacak önlem planı tedbirinin; bankanın ve önemli tüzel ki-
şilerin sermayesine, likidite pozisyonuna ve fonlama imkânlarına, kârlılığına ve faaliyetlerine
yönelik beklenen etkisi değerlendirilir. Söz konusu değerlendirmede, grup içinde yer almakla
birlikte önemli tüzel kişi olarak önlem planında dikkate alınmayan tüzel kişilerden önlem planı
tedbirlerinden etkilenebilecek ya da önlem planı tedbirinin uygulamasına dâhil olabilecekler
uygunluğu ölçüsünde açıkça belirlenir.
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(4) Etki analizinde, her bir önlem planı tedbirinin bankanın kritik fonksiyonları, pay
sahipleri, müşteriler ve karşı taraflar ile finansal sistem üzerindeki etkisi değerlendirilir. 

(5) Bu madde kapsamında yapılacak etki analizlerinde kullanılan tüm varsayımlar ve
değerlemeler detaylı bir şekilde açıklanır.

(6) Her bir önlem planı tedbiri için, tahmini uygulanma ve etkilerinin ortaya çıkma sü-
releri açıklanır.

Uygulanabilirlik değerlendirmeleri
MADDE 15 – (1) Her bir önlem planı tedbirinin uygulanabilirliği değerlendirilirken

asgari olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Önlem planı tedbirinin uygulanmasından kaynaklanabilecek riskler, önlem planı ted-

birleri ve benzer önlemlerin önceki uygulamaları sırasında edinilen tecrübeler de dikkate alın-
mak suretiyle değerlendirilir.

b) Önlem planı tedbirlerinin zamanında ve etkili şekilde uygulanmasına engel olabile-
cek önemli hususlar belirlenerek bunlara ilişkin olası çözüm yolları açıklanır. Bu hususlar be-
lirlenirken bankanın hâkim ortağı ile grubun yapısından veya bunlar arasında yapılan anlaş-
malardan kaynaklanan sebepler ile özkaynakların güçlendirilmesine veya bunlar arasındaki
yükümlülüklerin geri ödenmesine mani olabilecek önemli fiili veya hukuki engellerin olup ol-
madığı değerlendirilir.

(2) Önlem planı tedbirlerinin zamanında ve etkili şekilde uygulanmasına engel olabi-
lecek hususlar, özellikle hukuki, operasyonel, finansal, iş riski ve itibar riski gibi faktörler dik-
kate alınarak değerlendirilir. 

(3) Herhangi bir önlem planı tedbirinin uygulanmasının başka bir önlem planı tedbirinin
uygulanabilirliğini olumsuz etkilemesi ihtimalinin olması durumunda bu durum önlem planında
belirtilir.

Operasyonların sürekliliği
MADDE 16 – (1) Önlem planında, her bir önlem planı tedbirinin uygulanması sırasında

bankanın operasyonlarının sürekliliğinin ne şekilde sağlanacağına ilişkin asgari olarak aşağı-
daki hususlar değerlendirilir:

a) İlgili finansal piyasa altyapısına (ödeme, mutabakat ve takas sistemi gibi) erişimin
sürekliliğini sağlayacak sistemler ve alınacak önlemler.

b) Banka ve önemli tüzel kişilerin operasyonlarının (bilgi sistemleri, destek hizmetleri,
insan kaynakları gibi) sürekliliğini sağlayacak sistemler ve alınacak önlemler.

İletişim ve kamuya açıklama
MADDE 17 – (1) Önlem planı, önlem planı tedbirinin uygulanması halinde ilgili ted-

bire özgü dikkate alınacak iletişim ve kamuya açıklama süreçlerini içerir. Bahse konu süreçler
asgari olarak aşağıdaki hususları içerecek şekilde açıklanır:

a) Banka içi iletişim.
b) Uygun olduğu ölçüde, pay sahipleri ve diğer yatırımcılar, ilgili otoriteler, karşı ta-

raflar, finansal piyasalar ve mudilerle iletişimi içerecek şekilde banka dışı taraflar ile iletişim. 
c) Piyasada ortaya çıkabilecek olumsuz tepkilerin yönetilmesine ilişkin belirlenen stra-

tejiler.
ç) İletişimin ve kamuya açıklamanın ne şekilde ve ne zaman yapılacağına ilişkin açık-

lama.
d) Önlem planı tedbirlerinin özel bir iletişim gerekliliği yaratıp yaratmayacağına ilişkin

değerlendirme.
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(2) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek iletişim ve kamuya açıklama faaliyetle-
rinde itibar riski başta olmak üzere doğabilecek her türlü risk dikkate alınır. 

Hazırlık önlemleri
MADDE 18 – (1) Önlem planı, önlem planı tedbirlerinin zamanında uygulanması ve

etkinliğinin artırılması için alınması gereken hazırlık önlemlerinin analizini, bunların uygulan-
ması için gerekli zamanı ve bu önlemlerin uygulanmasına engel olabilecek hususlara yönelik
tedbirleri içerir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önlem Planı Senaryoları

Önlem planı senaryoları ve senaryo analizine ilişkin esaslar 
MADDE 19 – (1) Önlem planı tedbirlerinin geçerliliğinin ve uygulanabilirliğinin farklı

stres koşulları altında değişebileceği dikkate alınarak; önlem planının yeterliliği, etkinliği, etkisi
ve uygulanabilirliği, önlem planı senaryoları çerçevesinde test edilir. 

(2) Önlem planı senaryoları; sistemik senaryo, bankaya özgü senaryo ve birleşik se-
naryo olmak üzere asgari olarak üç senaryodan oluşur. Senaryo sayısı, bankanın iş modeli, bü-
yüklüğü, fonlama modeli, diğer kuruluşlar ve finansal sistemle olan bağlantılılıkları ile uyumlu
olacak şekilde belirlenir. Söz konusu senaryolar aşağıdaki olayları kapsar:

a) Finansal sistem veya reel ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek sistemik
olaylar. 

b) Banka açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek bankaya özgü olaylar.
c) Aynı anda ve etkileşimli olarak ortaya çıkacak sistemik ve bankaya özgü olayların

kombinasyonu. 
(3) Senaryolar, bankanın kırılganlıkları ve zayıflıkları dikkate alınarak, bankanın iş ve

fonlama modeli, faaliyetleri ve yapısı, büyüklüğü veya diğer kuruluşlar ve finansal sistemle
olan bağlantılılıklarını da içerecek şekilde oluşturulur.

(4) Senaryolarda öngörülen olaylar, önlem planındaki tedbirlerin zamanında alınmaması
durumunda bankanın faaliyetlerini sürdüremeyecek noktaya gelmesi sonucunu doğuracak ni-
telikte belirlenir. Bankanın faaliyetlerini sürdüremeyecek noktaya gelmesinin tespitinde ters
stres testi sonuçları ile likidite yaşam süresi analizleri de dikkate alınır.

(5) Senaryolarda, istisnai fakat gerçekleşebilir olaylara yer verilir.
(6) Her bir senaryo için öngörülen stresin, ilgili önlem planı göstergeleri üzerindeki et-

kisi; göstergelerin stres koşulları altında nasıl değiştiği gösterilmek suretiyle açıklanır. Seçilen
göstergelerin veya bunlara ilişkin belirlenen eşiklerin senaryo çerçevesinde önlem planı ted-
birlerini uygulamak üzere bankanın yeterince zamanı olacak şekilde belirlenip belirlenmediği
test edilir.

(7) Her bir senaryoda, uygulanacak önlem planı tedbirleri ve bunların uygulanma sırası
açıklanır ve seçilen tedbirlerin bankanın mali durumunun düzeltilmesi bakımından uygun ted-
birler olduğu gösterilir. Banka, önlem planı tedbirlerinin uygulanabilirliğini, tedbirler arasındaki
bağımlılıklar, içsel kaynak sınırları ve dışsal faktörler kapsamında değerlendirir.

(8) Her bir senaryo için yapılacak analizde, ilgili senaryoda öngörülen olayların, asgari
olarak, bankanın özkaynağı, likiditesi, kârlılığı, risk profili, iş modeli, operasyonları (ödeme,
mutabakat ve takas sistemlerini de içerecek şekilde), temel faaliyet kolları, kritik fonksiyonları
ve itibarı üzerindeki etkilerine yer verilir.
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Sistemik olaylar
MADDE 20 – (1) Sistemik olaylar ile ilgili senaryolar oluşturulurken ilgisine göre as-

gari olarak aşağıdaki olaylar dikkate alınır:
a) Finansal istikrar üzerinde etkili olan karşı taraflardan birinin veya birkaçının faali-

yetlerinin önemli ölçüde sekteye uğraması veya sona ermesi.
b) Bankalararası para piyasasındaki likiditenin azalması.
c) Bir veya birkaç piyasada varlık fiyatlarında oluşan olumsuz hareketler. 
ç) Ülke riskindeki artış ve bankanın faaliyetlerinin yoğunlaştığı ülkelerden önemli öl-

çüde sermaye çıkışı
d) Makroekonomik koşullardaki bozulma.
e) Global koşullardaki bozulmanın ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri.
Bankaya özgü olaylar
MADDE 21 – (1) Bankaya özgü senaryolar oluşturulurken ilgisine göre asgari olarak

aşağıdaki olaylar dikkate alınır:
a) Bankanın önemli ölçüde etkilenebileceği şekilde karşı tarafların temerrüdü, faaliyet-

lerinin önemli ölçüde sekteye uğraması veya sona ermesi.
b) Bankanın veya hâkim ortağının itibarının zedelenmesi.
c) Hızlı ve/veya yüksek tutarda likidite çıkışı.
ç) Bankanın yüksek tutarda riskinin bulunduğu varlık fiyatlarında olumsuz hareketler.
d) Yüksek kredi zararları.
e) Yüksek faaliyet zararları.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Önlem Planı Göstergeleri

Önlem planı göstergelerinin içeriği
MADDE 22 – (1) Banka, önlem planı tedbirlerinin alınmasını sağlamak üzere niceliksel

ve niteliksel göstergeler ve bu göstergelerle ilişkili eşikler belirler. Belirlenen eşikler önlem
planının uygulanmasına yönelik kararın alınacağı aşamayı gösterir. Eşikler ile eşiklerin aşılması
durumunda uygulanacak önlem planı tedbirleri eşleştirilir.

(2) Önlem planı göstergeleri ve bunlara ilişkin eşikler, banka tarafından asgari olarak
Ek-1’de yer alan Önlem Planında Asgari Olarak Kullanılması Öngörülen Göstergeleri içerecek
şekilde aşağıdaki başlıklar altında belirlenir: 

a) Özkaynak göstergeleri.
b) Likidite göstergeleri.
c) Kârlılık göstergeleri.
ç) Aktif kalitesi göstergeleri.
d) Piyasa bazlı göstergeler.
e) Makroekonomik göstergeler.
(3) İkinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen göstergeler, bu göstergelerin banka

açısından uygulanabilir olmadığının açıklanması şartıyla kullanılmayabilir. Banka, gerek gör-
mesi halinde ikinci fıkrada belirtilen asgari göstergelere ilave olarak Ek-1’de yer alan Önlem
Planında Kullanılabilecek İlave Göstergeler veya kendi belirleyeceği diğer göstergeleri de içe-
recek şekilde gösterge ve eşik belirleyebilir.

(4) Önlem planı göstergelerinin;
a) Bankanın iş modeli ve stratejisi ile uyumlu olması,
b) Bankanın risk profili açısından yeterli olması,
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c) Bankanın mali durumunu etkileme olasılığı yüksek olan temel kırılganlıklar ile ilişkili
olması, 

ç) Bankanın büyüklüğüne ve karmaşıklığına uygun olması, 
d) İkinci fıkrada yer alan başlıklarda oluşabilecek kötüleşmeyi zamanında tespit ede-

bilecek sayıda, çeşitlilikte ve yeterlilikte olması, 
e) Bankanın politikaları, süreçleri, sistemleri, risk yönetim çerçevesi, likidite ve sermaye

planlamaları, iş sürekliliği planı, kurumsal yönetim çerçevesi ve içsel karar mekanizmaları ile
uyumlu olması,

zorunludur.
(5) Niceliksel göstergelerin hangi seviyede olduğu hususunda banka üst yönetiminin

bilgilendirilmesi amacıyla ilgili göstergelere ilişkin önem derecesi artan kademeler belirlenmesi
mümkündür.

(6) Eşiklere ilişkin bir yasal sınır olması durumunda, eşikler bu sınırdan daha ihtiyatlı
bir düzeyde belirlenir. Eşiklerin aşılması halinde tedbirlerin zamanında alınmasını sağlayacak
şekilde eşiklerin nasıl belirlendiği açıklanır. Eşiklerin ne ölçüde aşıldığı ve aşımın gerçekleşme
hızı dikkate alınır. 

(7) Önlem planı göstergeleri ile eşikler, asgari yılda bir kez olmak üzere ve gerekli ol-
dukça gözden geçirilir. 

(8) Göstergeler, bankanın mali durumunu düzeltecek nitelikteki önlemlerin gecikmek-
sizin alınmasına imkân tanıyacak şekilde sürekli olarak izlenir.

(9) Bankanın bilgi sistemlerinin, göstergelerin kolay ve düzenli olarak izlenmesine uy-
gun olması ve Kurumun talep etmesi halinde göstergelerin düzeyinin gecikmeksizin Kuruma
gönderilmesine imkân vermesi sağlanır.

Özkaynak göstergeleri
MADDE 23 – (1) Özkaynak göstergeleri, özkaynakların niteliğinde ve niceliğinde mev-

cut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek önemli ölçüdeki kötüleşmeleri saptayacak şe-
kilde belirlenir.

(2) Özkaynak göstergeleri belirlenirken, özkaynaklarının korunmasını veya iyileştiril-
mesini sağlayan bazı önlemlerin alınmasının uzun zaman gerektirebileceği ya da bu önlemlerin
piyasaya ve diğer koşullara olan duyarlılığının daha yüksek olabileceği dikkate alınır. Bunların
sağlanması için özellikle özkaynak hesaplamasına dâhil edilen borçlanma araçlarının vadelerini
de esas alan geleceğe yönelik tahminler dikkate alınır. 

(3) Özkaynak göstergelerine ilişkin eşikler, bankanın risk profili ile bankaya özgü du-
rumlar dikkate alınarak belirlenir.

Likidite göstergeleri
MADDE 24 – (1) Likidite göstergeleri; 
a) Bankanın mevcut durumda veya gelecekteki likidite ve fonlama ihtiyaçlarının kar-

şılanmasına yönelik kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilecek mevcut veya potansiyel du-
rumları saptayacak,

b) Bankanın kısa ve uzun vadeli likidite ve fonlama ihtiyaçları ile toptan fonlama pi-
yasalarına ve mevduata olan bağımlılığını önemli para birimleri bazında ortaya koyacak, 

c) Bilanço dışı işlemlerden veya bankanın taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanabi-
lecek likidite ihtiyaçları gibi potansiyel likidite ve fonlama ihtiyaçlarını ortaya koyacak, 

şekilde belirlenir.
(2) Likidite göstergelerine ilişkin eşikler, bankaya özgü durumlar nedeniyle bankanın

likidite pozisyonunun olası değişim hızı ve bankanın risk profili göz önünde bulundurulmak
suretiyle belirlenir.
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Kârlılık göstergeleri
MADDE 25 – (1) Kârlılık göstergeleri, bankanın kârlılığının azalması sonucunda mali

durumunda hızlı bir kötüleşmeye neden olacak durumları yansıtacak şekilde belirlenir.
(2) Kârlılık göstergeleri belirlenirken, bankanın kâr veya zarar durumunda önemli etki

yaratabilecek mevzuata uyumsuzluk, içsel ve dışsal usulsüzlük gibi operasyonel risk kaynaklı
zararlar da dikkate alınır.

Aktif kalitesi göstergeleri
MADDE 26 – (1) Aktif kalitesi göstergeleri, bankanın aktif kalitesinin zaman içindeki

gelişimini değerlendirmeye ve izlemeye imkân verecek şekilde belirlenir. 
(2) Aktif kalitesi göstergeleri, bilanço dışı işlemlerin aktif kalitesi üzerindeki etkisini

de içerir. 
Piyasa bazlı göstergeler
MADDE 27 – (1) Piyasa bazlı göstergeler, piyasa katılımcılarının bankanın mali duru-

munda, finansman kaynaklarına erişimini engelleyecek hızda bir bozulmanın olabileceğine yö-
nelik beklentilerini yansıtacak şekilde belirlenir.

Makroekonomik göstergeler
MADDE 28 – (1) Makroekonomik göstergeler, bankanın faaliyetlerinin, alacaklarının

veya fonlama kaynaklarının yoğunlaştığı ülkelerdeki veya sektörlerdeki ekonomik koşulların
bozulmasını yansıtacak şekilde belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 29 – (1) Yıl sonları itibarıyla hazırlanacak önlem planları, takip eden yılın

Mart ayı sonuna kadar Kuruma gönderilir. İhtiyaç duyulması halinde, Kurum önlem planının
hazırlanma ve bildirim tarihini değiştirebilir.

(2) Önlem planı tedbirlerinde değişiklik gerektiren önemli gelişmelerin ortaya çıkması
halinde önlem planı güncellenerek ivedilikle Kuruma gönderilir.

(3) Önlem planlarının yeterliliği, Kurum tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi
halinde önlem planları, Kurumca belirlenecek süre içerisinde yeniden hazırlanıp Kuruma gön-
derilir.

(4) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen
değerlendirmeye esas teşkil eden iç denetim raporu önlem planı ekinde Kuruma gönderilir. 

(5) Önlem planı göstergelerine ilişkin eşik değerlerin yakın zamanda aşılma ihtimalinin
bulunması veya aşılması halinde, bu durum ve sebebi ivedilikle Kuruma bildirilir. Yapılacak
bildirimde; alınmış veya alınacak olan önlem planı tedbirleri ile varsa önlem planında yer al-
mayan alınmış veya alınacak olan ilave tedbirlere ve önlem planında yer almakla birlikte uy-
gulanmayacak olan tedbirlerin bulunması halinde, bunların uygulanmama gerekçelerine yer
verilir.

Bildirim tarihine ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 29 uncu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında; 2020

yıl sonu itibarıyla hazırlanacak önlem planları, takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Ku-
ruma gönderilir.

Yürürlük 
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü-
nün merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme ve unvan deği-
şikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez

ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990
tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden görevde yükselme veya unvan
değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-
nel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu madde-
sinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya
da grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü, 
d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarına

aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,
e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
f) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları, 
g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,
ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
h) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü-

ğündeki kadro veya pozisyon unvanını,
ı) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,
i) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı dışındaki

birimleri,
j) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,
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k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer
alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

n) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bil-
gisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme suretiyle atama yapı-

lacak kadro ve pozisyonlar şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Teknik şef, şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, ajans amiri, koruma ve

güvenlik amiri,
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri,
c) Denetim hizmetleri grubu;
1) Kontrolör,
ç) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;
1) Teknik uzman, uzman,
d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici, sistem programcısı,
e) İdari hizmetler grubu;
1) Eksper, muhasebeci,
2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral

memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,
3) İtfaiyeci,
4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı,
f) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı.
(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;
a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, biyolog, ekonomist, istatistikçi, diyetisyen, tek-

niker, teknisyen, laborant, grafiker, sağlık memuru, programcı, mütercim.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar
MADDE 6 – (1) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarında çalışmış olmak
şartı aranır.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından TMO’ya naklen veya açıktan atananların,
müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmesi için TMO’da 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan kadro unvanlarında en az bir yıl çalışmış olma şartı
aranır.
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(3) İç denetim birim başkanı ve iç denetçiler 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
nin ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre atanırlar.

(4) Şube müdür yardımcısı pozisyonuna;
a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
b) TMO’da alt görevlerde bir yıl çalışmış olmak,
c) Toplam en az altı yıl hizmet süresi olmak,
kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir. 
(5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından TMO’ya naklen veya açıktan atananların,

şube müdür yardımcısı pozisyonuna veya üstü kadrolara atanabilmesi için TMO’da bir yıl
görev yapma şartı aranır. 

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak genel
şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki
şartlar aranır:

a) Görev unvanları itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde be-
lirtilen hizmet süresi şartlarını taşımak.

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon
için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere TMO’da en az altı ay
çalışmış olmak. 

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda; personelde arana-

cak özel şartlar unvanları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
a) Şube müdürü (Merkez) olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında; şube müdür yardımcısı, kontrolör (hesap), kontrolör

(teknik), teknik uzman, uzman, teknik şef, şef, ajans amiri, koruma ve güvenlik grup şefi, ko-
ruma ve güvenlik amiri, itfaiye şefi pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda
olmak üzere toplamda en az bir yıl veya avukat, mühendis, mimar, eksper (mühendis), çözüm-
leyici, sistem programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi pozisyonla-
rında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl çalışmış
olmak,

3) Toplam en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,
2) TMO’da, avukat pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak, 
3) Toplam en az on yıl hizmeti bulunmak, 
c) Kontrolör (hesap) pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,
2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef, ajans amiri, uzman, ekonomist ve muhasebeci

pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç
yıl çalışmış olmak,

ç) Kontrolör (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenimin teknik bölümlerinden mezun olmak,

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                  16 Mart 2021 – Sayı : 31425



2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik şef, ajans amiri, teknik uzman, çözümleyici,

sistem programcısı, programcı, istatistikçi, mühendis, kimyager, biyolog, tekniker ve eksper
pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç
yıl çalışmış olmak,

d) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenimin, hizmetin gerektirdiği teknik bölümlerinden mezun

olmak,
2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; teknik şef, ajans amiri pozisyonlarında tek bir un-

vanda veya her iki unvanda toplamda en az üç yıl veya mühendis, mimar, çözümleyici, sistem
programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi, laborant, tekniker, teknis-
yen, eksper pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda
en az beş yıl çalışmış olmak,

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,
2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; şef, ajans amiri pozisyonlarında tek bir unvanda

veya her iki unvanda toplamda en az üç yıl veya mütercim, muhasebeci, memur, uzman yar-
dımcısı, bilgisayar işletmeni, sağlık memuru, ambar memuru pozisyonlarında tek bir unvanda
veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl çalışmış olmak,

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenimin, hizmetin gerektirdiği teknik bölümlerinden mezun

olmak,
2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; mühendis, mimar, çözümleyici, sistem programcısı,

programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi, laborant, tekniker, teknisyen, eksper po-
zisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl
çalışmış olmak,

g) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,
2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; muhasebeci, memur, uzman yardımcısı, bilgisayar

işletmeni, satın alma memuru, sağlık memuru, sekreter, ambar memuru, santral memuru po-
zisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl
çalışmış olmak,

ğ) Ajans amiri pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, eksper, muhasebeci, tekniker, teknisyen,

ambar memuru ve memur pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak
üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak,

h) İtfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve gü-
venlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
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2) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Koruma ve güvenlik görevlisi veya itfaiyeci pozisyonlarında en az üç yıl hizmeti ol-

mak,
ı) Sistem programcısı ve çözümleyici olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğrenimin istatistik, fizik, matematik bölümleri veya mühendislik

fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden veya
dört yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki programlama dili ile işletim sistemi konularını bildiğini belgelemek,
3) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında programcı unvanında en az üç yıl çalışmış olmak,
i) Eksper olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenimin tarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, ambar memuru, satın alma memuru, santral

memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalış-
mış olmak,

3) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
j) Muhasebeci olarak atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,
2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral

memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalış-
mış olmak,

3) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
k) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral

memuru, itfaiyeci olarak atanabilmek için;
1) Bilgisayar işletmeni kadrosu için en az iki yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili

bölümlerinden mezun olmak, diğer pozisyonlar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı pozisyonlarında

hizmeti bulunmak,
3) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
l) Şoför olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Ağır vasıta ehliyetine sahip olmak,
3) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı pozisyonlarında

hizmeti bulunmak,
4) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
m) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,
3) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı pozisyonlarında

hizmeti bulunmak,
4) Toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
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Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak ata-

malarda, unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olma koşulunun yanında son
başvuru tarihi itibarıyla deneme süresine tabi sözleşmeli personel olmamak şartı aranır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak

atamalarda, personelde aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlardan; mühendis, mimar, kimyager, biyolog, eko-

nomist, istatistikçi, mütercim, diyetisyen pozisyonları için en az dört yıllık yükseköğrenimin
ilgili bölümünden mezun olmak, mütercim pozisyonu için ayrıca son başvuru tarihi itibarıyla
son beş yıl içinde alınmış olan YDS/e-YDS’den en az (A) seviyesinde veya dil yeterliği bakı-
mından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bel-
geyi ibraz etmek,

b) Avukat pozisyonu için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Programcı pozisyonu için; 
1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak veya

dört yıllık fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik,
elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
ç) Tekniker pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda iki yıllık

yükseköğrenim mezunu olmak,
d) Teknisyen pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda eğitim

veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,
e) Laborant pozisyonu için; fakülte, yüksekokul, sağlık meslek liselerinin veya meslek

liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,
f) Sağlık memuru pozisyonu için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin

hemşirelik bölümü mezunu olmak,
g) Grafiker pozisyonu için; mesleğin gerektirdiği alanda eğitim veren en az iki yıllık

yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Kurulu ve Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınav Kurulu
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri

yürütmek üzere beş kişiden oluşan Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav kurulu; Genel Müdür veya
görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve
diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. 

(2) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak
personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibarıyla lisansüstü öğrenim
hariç daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın
hısımlarının katılacağı yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dâhil olamazlar. Bu durumdaki
asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
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(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul
Başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Sözlü sınav de-
ğerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yü-
rütülür.

Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde

yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sı-
nav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların
yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürüt-
mek.

b) Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak.
c) Yazılı sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.
ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sı-

nav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları
yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

d) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağla-
mak.

e) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.
Yazılı sınavın duyurulması
MADDE 13 – (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca; atama yapılacak kadro ve

pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, sınıfı ile sınava başvuru tarihi, başvuru süresi, sınav
yeri, sınav tarihi ile atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin sınav konularının başlıkları
ve sınavdaki ağırlıkları sınavdan en az altmış gün önce personele duyurulur ve TMO internet
sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınava başvuru
MADDE 14 – (1) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin

son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı
kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yapılan başvurular İnsan Kay-
nakları Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyan personel, sınav tarihinden
otuz gün önce TMO internet sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi kadro ve po-

zisyonlar için yapılacak olan yazılı sınava ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları,
atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin ders notları sınav ta-
rihinden en az otuz gün önce personele duyurulur ve TMO internet sayfasında yayımlanır.

Yazılı sınav
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, TMO Genel Müdürlüğü tarafından

yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakan-
lığına ya da yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavı
TMO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin ni-
teliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.
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(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, TMO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek gö-
rev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Un-
van değişikliği sınavına katılacaklarda, TMO’da veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan
görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavları, yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuç listesi
yazılı sınav başarı sıralamasına göre oluşturulur ve en geç otuz gün içinde TMO internet say-
fasında ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 17 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sınav sonucunun kesinleştiği tarihten itibaren
en geç otuz gün içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin ta-
mamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınav sonuç listesi, sözlü sınav başarı sıralamasına göre oluş-
turulur ve en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü

sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar ba-
şarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı için ilan edilen boş

kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı
sıralaması, sözlü sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten sonra en geç otuz gün içinde TMO
internet sayfasında ilan edilir. 

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,
ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla
asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Sınav sonuçlarının TMO internet sayfasında açıklandığı tarihten iti-

baren en geç beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
(2) Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları,

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca itiraz sahiplerine duyurulur.
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(3) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, Sınav Kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan so-
rular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Engellilerin sınavı
MADDE 20 – (1) TMO, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek

durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli şartları sağlamakla yü-
kümlüdür.

Yazılı sınavın diğer kurumlarca yapılması
MADDE 21 – (1) Sınavların yaptırılması durumunda; 
a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel

hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.
b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer öde-

meler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamaya İlişkin Hükümler

Atama
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadro ve pozisyon-

lara aşağıdaki şekilde atama yapılır:
a) En yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması listesinin kesinleş-

mesini müteakip, başarı sıralaması esas alınarak, atanmaya hak kazanan personelin tercihlerine
göre atamaları yapılır.

b) Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde atama ya-
pılır.

(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları
iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabil-
meleri için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya
unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(3) Duyurulan kadro ve pozisyonlardan;
a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple ata-

maların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanıl-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan ya da boşalan kadro veya pozisyonlara, başarı sıralamasının ke-
sinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar
için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı listesindeki yedek adaylar arasında
en yüksek başarı puanı olandan başlamak üzere atama yapılabilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav-
larında başarı göstererek ataması yapılan personel, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten
itibaren fiilen üç yıl çalışmadan nakil talebinde bulunamaz. Göreve başladıktan sonra ortaya
çıkan sağlık, aile birliği mazeretlerinde bu şart aranmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuat uyarınca

atanmış veya atanma hakkı kazanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
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Hizmet grupları arasında geçişler
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasın-

daki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği

özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görev gruplarındaki aynı düzey görevlere ve aynı
alt görev grubundaki diğer görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tabidir.

c) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler
ile bu görevlerle aynı düzey görevlere, bu Yönetmelikle aranan öğrenim ve/veya sertifika şart-
larını taşımak kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir. Bu kapsamda diğer
kamu kurum ve kuruluşlarından TMO’ya naklen veya açıktan atananların TMO’da bir yıl görev
yapmaları şartı aranır. 

ç) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlerden
alt görevlere, sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

e) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrosuna bu Yönetmelikte belirlenen atama
şartlarını taşımak ve TMO’da bir yıl çalışmış olmak kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre
atama yapılabilir.

f) Taşra şube müdürü kadrosuna ancak diğer iş yerleri personelinden atama yapılır. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar;
a) Unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere,
b) Atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan

öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,
sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ile

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-
nel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 26/9/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Top-

rak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında di-

ğer koşullara sahip oldukları takdirde 8 inci maddenin uygulanması bakımından iki veya üç
yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Rekabet Kurumundan:

REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR 
İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK 

ÖNARAŞTIRMALARDA VE SORUŞTURMALARDA 
SUNULACAK TAAHHÜTLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruştur-

ma sürecinde 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü
veya 6 ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak
ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Rekabet
Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine
ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, 4054 sayılı Kanunun

4 üncü veya 6 ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik
olarak ilgili teşebbüslerce ya da teşebbüs birliklerince sunulan taahhütleri kapsamaktadır.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 27 nci ve 43 üncü maddelerine daya-

nılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Açık ve ağır ihlaller: Bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti doğrudan ya da do-

laylı olarak engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut
doğurabilecek nitelikte olan;

1) Rakip teşebbüsler arasında fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da
ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde
danışıklı hareket, gelecekte uygulanması planlanan fiyat, üretim ya da satış miktarı gibi rekabete
duyarlı bilgilerin paylaşılması,

2) Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arası
ilişkide alıcının sabit veya asgari satış fiyatının belirlenmesi,

konularında gerçekleşen anlaşma ve/veya uyumlu eylemler ile bu konulara ilişkin te-
şebbüs birliği karar ve eylemlerini,

b) Davranışsal taahhüt: Pazarın yapısında değişikliğe yol açmadan ilgili tarafın piyasa
davranışlarını düzenlemeye yönelik taahhütleri,

c) İnceleme: Önaraştırma ve soruşturmayı,
ç) Kanun: 4054 sayılı Kanunu,
d) Kurul: Rekabet Kurulunu,
e) Kurum: Rekabet Kurumunu,
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f) Taraf: Haklarında inceleme yürütülen teşebbüs ya da teşebbüs birliklerini,
g) Üçüncü kişi: Taahhüt sunan taraf dışındaki kişileri,
ğ) Yapısal taahhüt: Pazarın yapısında değişikliğe yol açan ve ilgili tarafa belirli faali-

yetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmesi gibi yükümlülükler getiren
taahhütleri,

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM

Taahhüt Süreci, Taahhüdün Niteliği ve Değerlendirilmesi

Taahhüt sürecinin başlatılması 
MADDE 5 – (1) Haklarında yürütülen bir incelemeye taahhütle son verilmesini isteyen

taraflar, önaraştırma veya soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunabilirler. Soruş-
turma sürecindeki taahhüt sunma talepleri Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsa-
mında yapılan soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren üç ay içinde Kuruma iletilir. Bu
süre geçtikten sonra Kuruma iletilen taahhüt sunma talepleri dikkate alınmaz.

(2) Taraflar, taahhüt sunma taleplerini yazılı şekilde Kuruma ileterek taahhüt sürecini
başlatır.

Taahhüt görüşmeleri 
MADDE 6 – (1) Tarafların taahhüt sunma taleplerini Kuruma iletmelerinin ardından

Kurul ilgili anlaşma, karar veya uygulamanın açık ve ağır ihlal niteliğini ve gerekli gördüğü
diğer hususları değerlendirerek taahhüt görüşmelerinin başlatılmasına ya da taahhüt sunma ta-
lebinin reddine ve taahhüt sürecinin sonlandırılmasına karar verir. 

(2) Tarafların taahhüt sunma talebinde bulundukları aşamada, inceleme konusu rekabet
sorunlarının yeterli açıklıkta ortaya konamamış olması ve daha detaylı araştırmaya ihtiyaç du-
yulması halinde Kurul birinci fıkra kapsamında vereceği kararı erteleyebilir. Bu durumun
önaraştırmada söz konusu olması halinde ilgili kararın verilmesi soruşturma sürecine bırakıla-
bilir.

(3) Taahhüt görüşmeleri sırasında başka teşebbüslere, teşebbüs birliklerine ve kişilere
ilişkin ticari sırlar ve gizli bilgiler hariç olmak üzere, inceleme konusu rekabet sorunları taahhüt
sunacak taraflara açıklanır ve sorunların tespitine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler taraflara
sunulur. Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında taraflara soruşturma bildirimi
yapılmış ise sorunların tespitine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler taraflara ayrıca sunul-
mayabilir.

(4) Görüşmeler sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Sözlü olarak gerçekleştirilen
görüşmeler, görüşmelere katılanlarca mutabık kalınan bir tutanak ile kayıt altına alınır. 

Taahhüdün sunulması
MADDE 7 – (1) Taahhüt görüşmeleri akabinde taahhüt sunmaya karar vermeleri ha-

linde taraflar, taahhüt metnini ve taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırıl-
mış bir nüshası ile bu nüshanın özetini kendilerine tanınacak süre içinde Kuruma gönderirler. 

(2) Taahhüdün sunulması için tanınacak süre, incelemenin hangi aşamada olduğuna ve
taahhüdün kapsamına bağlı olarak taahhüt görüşmeleri esnasında Kurumca belirlenir.

Taahhüt metni
MADDE 8 – (1) Taahhüt metni, sunulan taahhüdü açık bir şekilde içerir. Taahhüt metni

alternatif taahhütler içeremez.
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(2) Taahhüt metninde taahhütle giderilmesi amaçlanan rekabet sorunu, taahhüdün ne
olduğu, ne zamandan başlanmak suretiyle yerine getirileceği, ne kadar süreyle ve ne şekilde
uygulanacağı, uygulanmasında gözetilecek süreler, bu sürelerin hangi hallerde uzayabileceği,
taahhüdün piyasaya etkisi, rekabet sorununu nasıl çözeceği, taahhüde uyumun nasıl izlenebi-
leceği ve gerekli görülen diğer hususlar açıkça belirtilir. Yapısal taahhüt sunulması halinde
elden çıkarma sürecinin yürütülmesine ilişkin detaylara taahhüt metninde yer verilir.

(3) Taahhüdün uygulanmasının üçüncü kişilerle anlaşma sağlanmasını gerektirdiği hal-
lerde, üçüncü kişilerle anlaşma sağlanabileceğini gösteren belgeler de taahhüt metniyle birlikte
Kuruma sunulur. 

(4) Taahhüt metninin sonunda tarafların, sundukları taahhüdün rekabet sorunlarını gi-
derebileceğine ve taahhüt metninde belirtilen şartlarla taahhüdü yerine getirmeyi kabul ettik-
lerine dair beyanına yer verilir. Taahhüt metni, taahhüt sunan tarafı temsile yetkili kişilerce im-
zalanır. 

Taahhüdün niteliği
MADDE 9 – (1) Rekabet sorunlarının niteliğine göre davranışsal ve yapısal taahhütler

tek başlarına veya birlikte sunulabilir. 
(2) Taahhüt rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede

yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmalıdır. Tarafların Kanuna uyacaklarına
ilişkin genel beyanları taahhüt niteliği taşımaz. 

(3) Üçüncü kişilerin eylemlerine yönelik taahhütte bulunulamaz.
Taahhüdün değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Kurul, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen unsurları dikkate alarak

taahhüdün rekabet sorunlarını giderip gidermediğini ve gerekli gördüğü diğer hususları değer-
lendirir. 

(2) Kurul, birinci fıkra uyarınca yaptığı değerlendirme sonucunda taahhüdü uygun bu-
lursa taahhüdü ilgili taraf açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya
açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine ya da taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüş-
lerinin alınmasına karar verir. 

(3) Kurul, birinci fıkra uyarınca yaptığı değerlendirme sonucunda taahhüdü uygun bul-
mazsa tarafların bu aşamada bir kereye mahsus olmak üzere Kurulun değerlendirmeleri çerçe-
vesinde ve belirlediği süre içinde taahhütte değişiklik yapabileceğine ya da taahhüt sürecinin
sonlandırılmasına karar verir. 

Taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Kurul, taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına ka-

rar verirse Kurul kararını takiben on gün içinde, rekabet sorunlarının ve taraflarca sunulan
taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış özetini göndermek veya Ku-
rumun internet sayfasında yayımlamak suretiyle ilgililerin görüşlerini Kurulun belirlediği süre
içinde yazılı olarak Kuruma gönderebileceklerini belirtir. 

(2) Taahhüde ilişkin görüş bildiren üçüncü kişiler, görüşleriyle birlikte görüşlerinin
ticari sırlardan ve gizli bilgilerden arındırılmış nüshasını ve varsa gizlilik taleplerini Kuruma
gönderir. 

(3) Kurul, üçüncü kişilerin görüşlerinin alınması sonrasında taahhüdün rekabet sorun-
larını gidermesine ilişkin değerlendirmesini gözden geçirir. Kurul taahhüdü uygun bulursa
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taahhüdü ilgili taraf açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış
bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verir. Kurul taahhüdü uygun bulmazsa tarafların
bu aşamada bir kereye mahsus olmak üzere, Kurulun değerlendirmeleri çerçevesinde ve belir-
lediği süre içinde taahhütte değişiklik yapabileceğine ya da taahhüt sürecinin sonlandırılmasına
karar verir. 

Taahhütte değişiklik yapılması
MADDE 12 – (1) Tarafların, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası veya 11 inci maddenin

üçüncü fıkrası uyarınca taahhütte değişiklik yapmak istemeleri halinde taahhüt görüşmelerine
devam edilir. Bu görüşmelerde Kurulun taahhüde ilişkin değerlendirmeleri taraflara açıklanır
ve üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmış olması halinde bu görüşlerin ticari sırlardan ve gizli
bilgilerden arındırılmış bir nüshası taraflara sunulur.

(2) Taahhüt görüşmeleri akabinde taahhütte değişiklik yapmak isteyen taraflar, değiş-
tirilmiş taahhüt metnini ve değiştirilmiş taahhüt metninin ticari sırlardan ve gizli bilgilerden
arındırılmış bir nüshası ile bu nüshanın özetini Kurulca belirlenen süre içinde Kuruma gönde-
rirler.

(3) Kurul değiştirilmiş taahhüt metnini uygun bulursa taahhüdü ilgili taraf açısından
bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son ve-
rilmesine ya da üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına karar verir. 

(4) Kurul değiştirilmiş taahhüt metnini uygun bulmazsa taahhüt sürecinin sonlandırıl-
masına karar verir. 

Taahhüt sürecinin sonlandırılması
MADDE 13 – (1) Taahhüt metninin veya değiştirilmiş taahhüt metninin Kurum veya

Kurul tarafından belirlenen süre içinde sunulmaması ya da usulüne uygun şekilde sunulan
taahhüt metninin veya değiştirilmiş taahhüt metninin geri çekilmesi durumunda taahhüt süre-
cinin sonlandırıldığı kabul edilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 11 inci maddenin
üçüncü fıkrası, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası veya bu maddenin birinci fıkrası kapsamında
taahhüt sürecinin sonlandırılması hallerinde tekrar taahhüt sunma talebinde bulunulamaz.

(3) Kurulun taahhüt sürecinin sonlandırılmasına ilişkin olarak aldığı kararın gerekçesi,
nihai kararda yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taahhüdün Bağlayıcı Hale Getirilmesi ve İzlenmesi

Taahhüdün bağlayıcı hale getirilmesi
MADDE 14  – (1) Kurul, sunulan taahhüt yoluyla rekabet sorunlarının giderilebilece-

ğine kanaat getirirse taahhüt sürecinin herhangi bir aşamasında taahhüdü ilgili taraflar açısından
bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son ve-
rilmesine karar verebilir. Kurulun bu kararı rekabet sorununu ortaya çıkaran anlaşmanın, kararın
ya da uygulamanın ihlal olduğu veya olmadığı tespitini içermez.

(2) Taahhüdü bağlayıcı hale getiren Kurul kararında, Kanunun 52 nci maddesinde yer
alan hususlara ilaveten uygun olduğu ölçüde aşağıdaki hususlara da yer verilir:

a) Taahhüt veren taraflar.
b) Rekabet sorunları.
c) Taahhüdün içeriği.
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ç) Taahhüdün ne zamandan başlanmak suretiyle yerine getirileceği. 
d) Taahhüdün geçerlilik süresi. 
e) Taahhüdün uygulanma süreci. 
f) Taahhüdün rekabet sorunlarını nasıl çözeceği.
g) Taahhüdün izlenmesine yönelik detaylı süreç.
ğ) Taahhüdün hangi hallerde geçersiz olacağı.
h) Taahhüde uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar.
Taahhüdün izlenmesi ve yerine getirilmesi
MADDE 15 – (1) Tarafların taahhüde uyumlarının izlenmesi taraflarca düzenli olarak

rapor sunulması, denetim amacıyla üçüncü kişilerin atanması ya da meslek birlikleriyle veya
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılması gibi yollarla gerçekleştirilebilir. Denetim
amacıyla üçüncü kişilerin atanmasının öngörüldüğü durumlarda, taraflarca önerilen üçüncü ki-
şinin uygunluğunun Kurul tarafından onaylanması gereklidir.

(2) Taahhüdün izlenmesine ilişkin olarak Kurulun resen inceleme yetkisi saklıdır.  
(3) Taraflar taahhütleri bütünüyle yerine getirdiklerinde, bu durumu Kuruma tevsik

ederler. Bunun üzerine Kurul, taahhütlerin yerine getirildiğini saptayan bir karar alır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Devam eden incelemeler 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden in-

celemeler hakkında da uygulanır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla soruşturma açılması kararının alınma-

sından itibaren üç ay geçmiş soruşturmalarda, 5 inci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen
taahhüt sunma talebinin soruşturma bildiriminin tebliğinden itibaren üç ay içinde Kuruma ile-
tilmesi koşulu aranmaz. 

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Rekabet Kurumundan:

REKABETİ KAYDA DEĞER ÖLÇÜDE KISITLAMAYAN ANLAŞMA, 
UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARAR VE 

EYLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada

rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve
eylemlerinin hangi ölçütler esas alınarak belirleneceğine ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca soruşturma
konusu yapılmayabileceğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti

kayda değer ölçüde kısıtlamaması nedeniyle Rekabet Kurulu tarafından soruşturma konusu
yapılmayabilecek anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 27 nci ve 41 inci maddelerine daya-

nılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Açık ve ağır ihlaller: Bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabeti doğrudan ya da do-

laylı olarak engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut
doğurabilecek nitelikte olan;

1) Rakip teşebbüsler arasında fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da
ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde
danışıklı hareket, gelecekte uygulanması planlanan fiyat, üretim ya da satış miktarı gibi rekabete
duyarlı bilgilerin paylaşılması,

2) Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arası
ilişkide alıcının sabit veya asgari satış fiyatının belirlenmesi,

konularında gerçekleşen anlaşma ve/veya uyumlu eylemler ile bu konulara ilişkin te-
şebbüs birliği karar ve eylemlerini,

b) Anlaşma: Teşebbüsler arası anlaşma veya uyumlu eylemleri,
c) Karar: Teşebbüs birliği karar ve eylemlerini,
ç) Kurul: Rekabet Kurulunu,
d) Rakip teşebbüsler: Aynı ilgili pazarda faaliyette bulunan fiili rakipler ile bu pazara

ilişkin potansiyel rakipleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararlar
MADDE 5 – (1) Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere;
a) Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu

toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu aşmaması
halinde,

b) Rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının her
birinin sahip olduğu pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde on
beşi aşmaması halinde,

ilgili anlaşmalar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamaz.
(2) Anlaşmanın rakip teşebbüsler ya da rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan bir

anlaşma olarak sınıflandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, birinci fıkranın (a) bendi
uygulanır.

(3) Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu top-
lam pazar payının karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu aşmaması halinde
ilgili kararlar piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamaz.
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(4) Benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağlar ilgili pazarın yüzde
ellisinden fazlasını kapsıyorsa, bu maddede belirlenen eşikler, hem rakip hem de rakip olmayan
teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ile kararlar bakımından yüzde beş olarak uygulanır.

(5) Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan et-
kilenen ilgili pazarlardaki pazar payları, anlaşma veya karar döneminde birbirini takip eden
iki takvim yılı boyunca bu maddede belirlenen eşiklerin üzerinde olmakla birlikte bu eşikleri
iki yüzdelik puandan fazla aşmadığı takdirde, söz konusu anlaşma veya karar piyasada rekabeti
kayda değer ölçüde kısıtlamaz.

(6) Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan et-
kilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının bu maddede belirlenen eşikleri aşması, doğrudan
söz konusu anlaşma veya kararın piyasada rekabeti kısıtladığı ya da kayda değer ölçüde kısıt-
ladığı anlamına gelmez.

Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararların soruşturma
konusu yapılmaması

MADDE 6 – (1) 5 inci madde uyarınca piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtla-
mayan anlaşma ve kararlar, Kurul tarafından soruşturma konusu yapılmayabilir.

(2) Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan et-
kilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının tam olarak tespit edilememesi gibi nedenlerle so-
ruşturma açılması halinde, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin
pazar paylarının 5 inci maddede yer alan eşikleri aşmadığının soruşturma sürecinde anlaşılması
durumunda Kurul soruşturmaya son verebilir.

Pazar payının hesaplanması ve uygulanması
MADDE 7 – (1) Pazar payı, pazardaki satış değeri veya uygun olduğu hallerde alım

değeri bazında hesaplanır. Eğer satış veya alım değeri verilerine ulaşılamıyorsa miktar da dâhil
olmak üzere diğer güvenilir pazar verilerine dayalı tahminler, anlaşma taraflarının ve teşebbüs
birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarını he-
saplamak için kullanılabilir.

(2) 5 inci maddede belirlenen eşiklerin uygulanmasında, anlaşma veya karar dönemin-
deki her bir takvim yılı için bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanan pazar payları dikkate
alınır.

(3) 5 inci maddenin uygulanması bakımından anlaşma taraflarının ve teşebbüs birliği
üyelerinin pazar paylarının belirlenmesinde 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ekonomik birimlerin
pazar paylarının toplamı esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Devam eden önaraştırma ve soruşturmalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden

önaraştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2279 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2277 

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

 
 2284 
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Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2282 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 300 ADET FREN DİSKİ 
VE 600 ADET FREN DİSKİ BAĞLANTI KİTİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/145736 
1. İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71589 - 0312 309 13 53 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı  : Şirketimiz Araç Parkında Bulunan HT 65000 

Tipi YHT Setlerinde Kullanılmak Üzere 300 Adet 
Fren Diski Ve 600 Adet Fren Diski Bağlantı Kiti 

3. İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 
ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (3.Kat - 4052 no.lu oda) Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5. Teklifler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6. İhale Tarihi ve Saati: 20.04.2021 saat 14:30 
7. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 20.04.2021 saat 14:20 
8. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

9. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
10. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
 2257/1-1 
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TAHMİL - TAHLİYE İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ HİZMET ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  : 2021/145112 

a) İdarenin Adresi  : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

   Bolvadin/ AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası  : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi  : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

ç) İhale konusu Hizmetin Niteliği, : Tahmil Tahliye İşleri Hizmet Alımı (Haşhaş kapsülü, 

    türü ve miktarı  kimyevi maddeler ve her türlü malzemenin yüklenip 

boşaltılması, gerektiğinde bu işler için araç ve 

müteferrik işçi sağlanması üretimden çıkan küspenin 

nakliyesi) 

d) İhale konusu Hizmetin  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

    Teslim yeri 

e) İhalenin Yapılacağı yer  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

    Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

f) İhalenin Tarihi ve saati  : 23 Mart 2021 Salı günü saat 15.00 

İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalenin iptal edilmesi durumunda aynı 

şartlarda 30/03/2021 Salı günü saat 15.00 da tekrar ihale edilecektir. 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar 

şartnamede belirtilmiştir. Söz konusu hizmetin toplam muhammen bedeli 2.456.708,00 TL dir. 

Geçici Teminat bedeli:73,701.24 TL 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden 

kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2240/1-1 
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HAMMADDE YÜKLEME - BOŞALTMA VE ÜRETİM  

BANDINA SEVK İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

HAMMADDE YÜKLEME BOŞALTMA VE ÜRETİM BANDINA SEVK İŞLERİ 

HİZMET ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında açık eksiltme yolu ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  : 2021/145449 

a) İdarenin Adresi  : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 Bolvadin/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası  : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi  : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

ç) İhale Konusu Hizmetin Niteliği, : Hammadde Yükleme Boşaltma ve Üretim Bandına  

    türü ve miktarı  Sevk İşleri Hizmet Alımı ( Vardiyalı ve vardiyasız 

hammadde yükleme boşaltma ve üretime sevk 

işleri, depo temizlik işleri ve diğer işlerin 32 işçi 

ile yaptırılması) 

d) İhale Konusu Hizmetin  

    Teslim yeri  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

e) İhalenin Yapılacağı yer   : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

   Bolvadin/ AFYONKARAHİSAR 

f) İhalenin Tarihi ve Saati   : 23 Mart 2021 Salı günü saat 14.30 

İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalenin iptal edilmesi durumunda aynı 

şartlarda 30/03/2021 Salı günü saat 14.30 da tekrar ihale edilecektir. 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ile gönderilecektir. 

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar 

şartnamede belirtilmiştir. Söz konusu hizmetin toplam muhammen bedeli 2.010.163,94 TL dir. 

Geçici teminat miktarı 60,304.92 TL’dir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden 

kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir

 2256/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığından: 

Tuzla Yayla Beşevler Mevkii Merkez 7303 ada 2 parselde kat karşılığı inşaat yapım işi 

ihale edilecektir. 

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Tuzla Belediye Başkanlığına ait olan Tuzla Merkez 

Yayla Mahallesi 7303 Ada 2 Parsel Sayılı taşınmaz üzerinde kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle 

ihale edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

İLİ İLÇESİ BÖLGE PAFTA ADA PARSEL 
Toplam Arsa Alanı 

(m2) 
Emsal 

İSTANBUL TUZLA 
BEŞEVLER 

MEVKİİ 
--- 7303 2 30.213,77 1,75 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE 

YAPILACAĞI: İhale, 30/03/2021 tarih Salı günü, saat 14:00’da “Evliya Çelebi Mahallesi 

Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL” adresindeki, Tuzla Belediye Başkanlığı Binası, 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Evliya Çelebi Mahallesi 

Hatboyu Caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL adresindeki Tuzla Belediye Başkanlığı ana hizmet 

binasındaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5000,00 (BEŞBİN) ¨ bedel ödenerek 

alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: Tuzla Yayla Mahallesi, Beşevler Mevkiinde 

Rezerv Yapı Alanında bulunan Merkez 7303 ada 2 parsel üzerinde kat karşılığı konut inşa 

edilecektir. 

Paylaşım; İhale katılımcısı/isteklisi, yapacağı/yapmayı taahhüt ettiği inşaatın toplam maliyet 

bedeli üzerinden, arsa bedeline denk gelen yaklaşık maliyet (takribi bedel) bedeli olan 76.048.059,09 

(YETMİŞALTIMİLYONKIRKSEKİZBİNELLİDOKUZ LİRA DOKUZ KURUŞ) ¨’ den aşağı 

olmamak şartıyla artırım teklifinde bulunacaktır. Belediyeye teklif edilecek olan alan 76.048.059,09 

(YETMİŞALTIMİLYONKIRKSEKİZBİNELLİDOKUZ LİRA DOKUZ KURUŞ)  ¨’ den daha 

düşük olamayacaktır. 

İhale toplam bağımsız bölüm bürüt alanına nispeten en fazla bağımsız bölüm bürüt alanı 

oranı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. 

Belediyeye kalacak olan konutların aynı blok veya bloklar içinde çözülmesi esas alınacak 

olup, daire brüt m² leri ortalama 56,00 m² ile 116,00 m² arasında olacaklardır. Belediyeye kalacak 

konutların pay hesaplamasında çevre şartları, daire şerefiyeleri, yol cepheleri, arsa geometrisi gibi 

hususlar dikkate alınacak biçimde değerlendirilip, paylaşım yapılacaktır. Yüklenici kendi payına 

düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik 

yapabilecektir. Herhangi bir engel veya zorunluluk oluşmadıkça tüm daireler eş zamanlı 

yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. 

İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. 

İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek 

uygulama imar planı değişikliklerinden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen 

vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. 
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Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire yaparak idarenin onayını 

aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde yapacaktır.  

Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, 

kendi payına düşen konutlarda kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi 

vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 76.048.059,09  

(YETMİŞ ALTIMİLYONKIRKSEKİZBİNELLİDOKUZ LİRA DOKUZ KURUŞ) ¨’dir. 

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. (Geçici teminat; takribi 

bedelin % 3 olan (İhale Şartnamesi Madde 2) 2.281.442,00 (İKİMİLYONİKİYÜZSEKSEN 

BİRBİNDÖRTYÜZKIRKİKİTÜRKLİRASI) ¨ dir.) 

A. İkametgâh belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)  

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî 

kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,  

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H. İşe ait şartnamenin 12. maddesinde yazılı geçici teminat, 

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

J. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda 

alınmış belge, 

K. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge, 

L. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 
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M. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11 inci maddede belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanmış teklif mektubu, 

N. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

O. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

- 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 

- 1 adet en az 3 yıl deneyimli mimar 

- 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi) 

- 1 adet en az 3 yıl deneyimli makine mühendisi 

- 1 adet en az 3 yıl deneyimli elektrik mühendisi 

- 1 adet tam zamanlı c sınıfı iş güvenlik uzmanı 

8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ: 

A. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin 

(yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması 

gerekir. 

B. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 

veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre, 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması, 

b) Özkaynak oranının (özkaynaklar / toplam aktif) en az 0.15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu iki kriter birlikte aranır. 

9 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İhale dosyası idare adına Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’nden 5.000,00. (BEŞBİN) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu 

yeterlik başvuru dilekçesine eklenecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 

İhalede yeterlik alabilmek için 9ncu ve 10ncu maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının 

veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Tuzla Belediye Başkanlığı 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden önce en 

geç 23/03/2021 tarih Salı günü mesai bitimine kadar (NOT: BU TARİH, İHALE GÜNÜNDEN 

EN AZ 5 GÜN ÖNCE OLMALIDIR) Tuzla Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 

Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL adresine teslim edilmesi 

gerekir. 

İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, 

yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. 

Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye 

Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün 

isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır. 

Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri 

değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi 

tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınacaktır. 
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İdare teklif avan projeleri bu şartnamenin 3. ve 4. maddelerinde belirtilen şartlara göre 

değerlendirilecektir. Değerlendirme kriterleri ve ağırlık puanları şu şekildedir: 

Kriter Açıklama Puan 

Projenin özgünlüğü, tasarımın 

estetiği ve faydalı alan üretimi 

Mimarisi ve fonksiyon çeşitliliği ile farklı ve 

özgün olma durumu 
45 puan 

İstihdam 

Projenin hayata geçmesi durumunda, proje 

kapsamında yer alacak ticari alanlarda doğrudan 

istihdam edilecek kişi sayısı ve ekonomik katkı 

25 puan 

Belediyeye bırakılacak 

kısımların Belediye 

ekonomisine katkı etkisi 

Projenin hayata geçmesi durumunda yıllık hasılat 

beklentisi 
20 puan 

Dönüşümün Çevresel Etkisi 
Projenin hayata geçmesi durumunda çevrede 

ortaya çıkaracağı kentsel dönüşüme etkisi 
10 puan 

Komisyon üyeleri şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi, ekonomist ve ilgili mesleklere 

sahip kişiler arasından İdarece belirlenecektir. Komisyon üyelerinin kimlik bilgileri, ihale 

sonuçlandırılıncaya kadar, İdare tarafından saklı tutulacaktır. 

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı 

teklif usulü uygulanacaktır. 

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır. 

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 

oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 

komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. 

İhale toplam bağımsız bölüm bürüt alanına nispeten en fazla bağımsız bölüm bürüt alanı 

oranı teklif eden ve en fazla arttırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

İlan olunur. 2178/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2311/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 2302/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2290/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2318/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2319/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” 

pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN GÖREV YERİ SAYI 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 56 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 25 

GENEL ŞARTLAR: 

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans 

mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış 

olmak. 

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan 

diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, 

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına 

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, 

sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 

yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde 

yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. 

6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 

istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel 

ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR: 

1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak, 

2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki 

doğumlular başvurabilecektir.) 

3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde 

belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan 

adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.) 

5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den 

fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 

75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.) 

6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, 

iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ: 

1) Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de 

sona erecektir. 

2) Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak 

"Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. 

3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) 

sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir. 

4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan 

başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren 

işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük 

Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi kapsamında, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 yılında yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavı puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak alım 

yapılacaktır. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da 

aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

2) Kontenjan adedinin 2 katı kadar yedek liste belirlenecektir. Asıl kazananlardan 

hakkından feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan, güvenlik soruşturması olumsuz 

sonuçlanan, belirtilen şekilde sağlık kurulu raporu alamayan olduğu takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yedek 

listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. 

3) Adaylardan atanabilmek için; aşağıdaki hususları da kapsayacak şekilde Sağlık 

Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu istenecektir. 

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve 

uyuşturucu bağımlılığı olmamak, 

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 

rahatsızlığı olmamak, 

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak, 

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek 

işitme kaybı olmamak. 

4) Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar 

yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 

5) Yerleştirme sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) 

duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM ADRESİ: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Personel Daire Başkanlığı 

Tel : (0312) 415 54 61 

   (0312) 415 51 25 

E-posta : personel@vgm.gov.tr 

 2104/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 

çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu 

(İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR: 

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) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak, 

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, millî 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, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4) Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, 

5) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak). 

6) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden 

ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 

7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, 

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamak, 

9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların 

iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

10) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 

istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel 

ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1) En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak, 

2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak, 

3) İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ: 

1)Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22-26 Mart 2021 

tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. 

NOTER KURA İŞLEMLERİ YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 

05.04.2021 günü saat 10:00’da İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir. 

Adaylar Covid-19 salgını sebebiyle kuranın yapılacağı salona alınmayacaktır. Kura çekimi tarihi 

ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde 

(www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır. 

2) Noter tarafından, açık işçi sayısının 4 (dört) katı oranında asıl ve aynı sayıda yedek 

aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde 

(www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. 
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3) Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan asıl adaylar sözlü 

sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde 

(www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

5’inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı 

listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 

belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

5) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması 

ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, 

herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 

Personel Şube Müdürlüğü 

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 2 Taksim/Beyoğlu/İSTANBUL 

Tel : 0 (212) 251 88 10 Dahili: 7046 

Fax : 0 (212) 243 64 59 

 2103/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Garip Dede Dergahı Vakfı (GADEV) 

VAKFEDENLER: Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.02.2021 ve 14.01.2021 tarihlerinde 

tashih edilen, 09.12.2020 tarihinde kesinleşen, 14.10.2020 tarihli ve E: 2019/242, K: 2020/371 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Evrensel Alevi inancını, kültürel değerlerini yakalayan engin ve eşsiz 

kültür mirasımızın özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkartılması, geliştirilmesi 

ve korunması, büyük tasavvuf düşünürü ve ilim adamı Garip Dedenin öğretilerini ülkemiz kültür 

hayatının, uluslararası kültür değerlerine katkıda bulunmasını sağlamak ve vakıf senedinde yazılı 

diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (Yüzbin Türk Lirası) nakit, İstanbul İli, 

Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Fatih Güvercin Mevkii, 7940 parsel sayılı 

taşınmazın üst kullanım hakkı; Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Savat Mahallesi, 715 Ada, 6 parsel 

sayılı taşınmaz; Antalya İli, Elmalı İlçesi, Teke Köyü, 1339 parsel sayılı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: Celal FIRAT, Celal ÇETİN, İsmet AYDIN, Aziz DEMİR, İsmail 

TANRIVERDİ, Aynur GÜNEY, Hatice YARDIM, Ali ŞANLI, Basri YAKUT, Veysel 

YILDIRIM, Bayram KARABULUT, Arzu ŞİMŞEK, Abuzer BOZYURT, Hasan AĞDOĞAN, 

Ümit ARAT, Muhammet KARABULUT, Doğan KARAÇOR 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları; mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2244/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı. 

VAKFEDENLER: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve 

İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Sivas Eğitim ve Kültür Vakfı, Sivas Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: SİVAS. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.01.2021 tarihli ve E:2020/377, K:2021/52 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin vizyonuna uygun bir 

konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve bunu sürdürebilmesi ile eğitim-öğretim alanında kamunun 

yükümlülüklerini azaltmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL.- Nakit (SeksenbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyeden arta 

kalan mal varlığı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine intikal eder. O tarihte bu isimle bir 

üniversite mevcut değilse, mal varlığı isimleri varlıkları devam etmesi durumuna göre bu 

maddede yazılı olduğu öncelik sırasına göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesine, o yoksa Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfına, o yoksa Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına veya 

Türkiye Kızılay Derneğine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2243/1-1 

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

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 12.03.2021 Karar No: 545 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırları dahilinde 

sahip olduğu AR/TPO/K/F20-d3, d4 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılan Batı 

Çeltikli-4 ve 5 kuyularına ait lokasyon sahası için gerekli olan İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta 

mahallesi, Bağlararası mevkiinde kain 2051 no’lu parselin 1.575,00 m²’lik (mülkiyet) kısmı, 2053 

no'lu parselin 1.675,00 m²'lik (mülkiyet) kısmı olmak üzere toplam 3.250,00 m²'lik (mülkiyet) 

alanın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar 

verilmesi için 05.02.2021 tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/1.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta mahallesi, Bağlararası mevkiinde kain 2051 no’lu 

parselin 1.575,00 m²’lik (mülkiyet) kısmı, 2053 no'lu parselin 1.675,00 m²'lik (mülkiyet) kısmı 

olmak üzere toplam 3.250,00 m²'lik (mülkiyet) alanın, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 

uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 
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Kamulaştırılmasına karar verilen arazilerin: 

İli : İstanbul, Tekirdağ 

İlçesi : Silivri 

Mahallesi : Çanta 

Parsel No Malikleri Kamulaştırılması istenen alan (m²) 
2051 Davut GÜLER - Davut Oğlu 1.575,00 
2053 Murat YILDIRIM - Mehmet Nuri Oğlu 1.675,00 

 2291/1/1-1 
—— • —— 

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

Karar Tarihi: 12.03.2021 Karar No: 546 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Tekirdağ il sınırları dahilinde sahip olduğu 

AR/TPO/K/F19-d2, d3 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan Sarılar-2 
kuyusu boru hattı için gerekli olan Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip mahallesi, Büyük mera 
mevkiinde kain 2830 ada, 1659 no'lu parselin 4.515,89 m²'lik (irtifak) kısmı, Tekirdağ ili, Çorlu 
ilçesi, Hatip mahallesi, Büyük mera mevkiinde kain 2831 ada, 1788 no'lu parselin 1.068,54 m²'lik 
(irtifak) kısmı olmak üzere toplam 5.584,43 m²'lik alanın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 
uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 22.02.2021 tarihli dilekçesi ile 
müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 1. Asliye Hukuk ve Çorlu 2. Asliye Hukuk 
Mahkemelerince acele el koyma kararları bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 
1/4.500 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip mahallesi, Büyük 
mera mevkiinde kain 2830 ada, 1659 no'lu parselin 4.515,89 m²'lik (irtifak) kısmı ile 1/2.500 
ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip mahallesi, Büyük mera 
mevkiinde kain 2831 ada, 1788 no'lu parselin 1.068,54 m²'lik (irtifak) kısmı olmak üzere toplam 
5.584,43 m²'lik alanın, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası 
gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazilerin: 
İli : Tekirdağ 
İlçesi : Çorlu 
Mahallesi : Hatip 

Ada 
Parsel 

No 
Malikleri 

Kamulaştırılması istenen alan 

(m²) 

2830 1659 

Vadat SADİOĞLU - Moris Oğlu 

4.515,89 Liya DUVENYAZ - Salamon Oğlu 

Refael DUVENYAZ - Salamon Oğlu 

2831 1788 

Nail GÜNEŞ - Hamit Oğlu 

1.068,54 

Elmas GÜNEŞ - Hamit Kızı 

Nurten ERTEKİN - Lütfi Kızı 

Sadullah GÜNEŞ - Lütfi Oğlu 

Ufuk GÜNEŞ - Lütfi Oğlu 

 2291/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bolu Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 736466-894151-

965668 (Yapı Tektir), 697646 (604213), 697632 (604216) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bolu Elit Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Abdullah Zeki HAYDAROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi 
Denetçi No: 18081, Oda Sicil No:7144), 

Bolu Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1382853, 
697646(604213), 697632(604216) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bolu Elit Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
Ece ÜNVER GÖKÇEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 26856, Oda Sicil 
No:39312), 

Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 697646 
(604213), 697632 (604216) YİBF nolu yapıları ve Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim 
sorumluluğunda bulunan 1055374 nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Asi Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Emin MENDER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 
9728, Oda Sicil No:6198 ), 

Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 680538, 697646 
(604213), 697632 (604216) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Seyfi 
ÇALIŞKAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 924, Oda Sicil 
No:21614), 

Uşak Küresel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1525321, 
1577951, 1310345 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uşak Küresel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
Ahmet ÇAĞLAYAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi Denetçi No: 18644, Oda Sicil No: 
22335), 

ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1328925, 1328923, 
1328919 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan ASV Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bahittin GÖNÜL 
(Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35391), Bayram ALTUNKAYA 
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 10539, Oda Sicil No:17581), 
Hayati OÇAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 5142, Oda Sicil 
No:21256), Osman KARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 4935, Oda Sicil 
No:19863), Seda BELEN (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63277), 

Göksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1288754, 1288745, 
1288750 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Göksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Erkan GÜNTAY 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 26021, Oda Sicil No: 27176), 

Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 959069, 
959080, 959058 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bayden Yapı Denetim Ticaret Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şükriye 
MERAL’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 24684, Oda Sicil No:28331), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 11.03.2021 tarihli ve 501269 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur 2238/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimi için 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen asgari koşullarının yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem 
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış 
olmak koşuluyla Profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 
ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının (ç) bendi 
uyarınca yabancı dille eğitim yapan bölümlerde yabancı dil şartı aranmaktadır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik 
Profesör 1 -Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doçentlik 

belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL 
Tel: 0216 500 44 44 
 2251/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
14 Mart 2021 tarihli ve 31423 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Elemanı ilanına ilişkin 7. sayfa üzerinde yer alan ilan 
özel şartı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

İlan olunur. 

İLAN NO 
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

20210372 Gümrük İşletme  
İlgili alandan doktorasını 

yapmış olmak. 
- - 2 

 2328/1-1 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
Belediye Encümenimizin 24.12.2020 tarih ve 1105/3586 sayılı, Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 18.02.2021 tarih ve 162/306 sayılı kararları ile onaylanan; Yakacık 
Mahallesi imarın 43990 ada 2 nolu parsel ve 44015 ada 7 nolu parsellere ilişkin 84161/5 nolu 
parselasyon planı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 2247/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
Saklıkent Bölge Parkı ve Kültür Merkezine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Revizyonu (84353) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2248/1-1 
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Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 

Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 

yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 

Veri 

Hazırlama 

Kontrol 

İşletmeni 

GİH 9 5 

-Lisans düzeyinde eğitim veren 

Siyasal Bilgiler Fakültelerinin veya 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinin lisans programlarının 

birinden veya Bilgi ve Belge 

Yönetimi lisans programından 

mezun olmak, 

-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

bilgisayar işletmeni sertifikasına 

sahip olmak veya bitirdiği okulun 

ders müfredatında bilgisayarla ilgili 

ders aldığını belgelemek veya 

bilgisayara ilişkin konularda 

kurumlarca açılan en az 60 saatlik 

hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı 

olduğunu gösterir belgeye sahip 

olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

70 

puan 

2 Veznedar GİH 9 5 

Üniversitelerin en az dört yıllık 

eğitim veren Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesinin lisans programlarının 

birinden mezun olmak 

Kadın / 

Erkek 
P3 

En az 

70 

puan 

3 Tahsildar GİH 9 5 

Üniversitelerin en az dört yıllık 

eğitim veren Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesinin lisans programlarının 

birinden mezun olmak 

Kadın / 

Erkek 
P3 

En az 

70 

puan 

4 
Evlendirme 

Memuru 
GİH 9 5 

Üniversitelerin en az dört yıllık 

eğitim veren Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesinin lisans programlarının 

birinden mezun olmak 

Kadın / 

Erkek 
P3 

En az 

70 

puan 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 16 Mart 2021 – Sayı : 31425 

 

5 
Çocuk 

Eğitimcisi 
GİH 9 2 

Üniversitelerin en az dört yıllık 

eğitim veren Çocuk Gelişimi ve 

Okul Öncesi Öğretmenliği, 

Anaokulu Öğretmenliği lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak 

Kadın / 

Erkek 
P3 

En az 

70 

puan 

6 Hizmetli YH 9 5 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik, Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı, Bilgi Yönetimi 

Ön lisans programlarının birinden 

mezun olmak 

Kadın / 

Erkek 
P93 

En az 

65 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

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

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

olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

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

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

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

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

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

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

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla 

ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 

saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak. 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.cankaya.bel.tr internet adresi 

üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

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

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

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

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak), 
h) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair 
transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04.2021-22.04.2021 

tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. 
b) Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda 

www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecektir. 
c) Şahsen yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl 

Salonu “Adres: Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş 
Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacaktır. 

d) İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp 
Caddesi No: 11 A-1 Blok Kat: 7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacaktır. 

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

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

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 03/05/2021 Pazartesi 
günü Belediyemiz www.cankaya.bel.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava çağrılan 
adaylar kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınava giriş belgelerine bu adres 
üzerinden erişebilecektir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara 
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başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru 
formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü sınav 24.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat 

Dalokay Kokteyl Salonu “Adres: Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 39 Vedat Dalokay Kokteyl 

Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün 

içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 

Sözlü sınav; 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini 

kapsar. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 

konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 

sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 

şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet 

adresinde ilan edilecektir. 

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

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemiz www.cankaya.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 

yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2237/1-1 
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Edirne Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır. 

Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyet 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

İtfaiye 
Eri 

GİH 10 3 
Herhangi bir Lisans programından 
mezun olmak. En az (B) sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak. 

Erkek P3 
En az 

60 
puan 

İtfaiye 
Eri 

GİH 10 3 
Herhangi bir Önlisans programından 
mezun olmak. En az (B) sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın 
 

P93 
 

En az 
60 

puan 

İtfaiye 
Eri 

GİH 10 3 
Herhangi bir Önlisans programından 
mezun olmak. En az (B) sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak. 

Erkek 
 

P93 
 

En az 
60 

puan 

İtfaiye 
Eri 

GİH 10 4 

Herhangi bir ortaöğretim 
kurumundan (Lise ve Dengi Okul) 
mezun olmak. En az (B) sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak. 

Erkek 
 

P94 
 

En az 
60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Edirne Belediye Başkanlığında münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak 

başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş 
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak. 

b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde 
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan 
kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri 
Belediyemizce yapılacaktır.) 

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
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d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla 
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

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

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
a) Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.edirne.bel.tr/ adresinde bulunan “Başvuru 

Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 
c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 
d) 2020 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

çıktısı. 
e) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı, 
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
ğ) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) 26/04/2021 tarihinden 30/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki 

mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş 
Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Belediyemiz 
Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. 
Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 

b) Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

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

c) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 07/05/2021 tarihinde Edirne Belediye 
Başkanlığı https://www.edirne.bel.tr/ web sayfasında ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip 
sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde 
belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. 

Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri 
başvuranın sorumluluğundadır. 

c) Adaylara gönderilen belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı 
tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde 
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav: 
Sözlü sınav 20/05/2021 tarihinde uygulamalı sınav ise 21/05/2021 tarihinde; İstasyon 

Mah. Sanayi Sitesi 1. Sok. No: 12 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğünde 
gerçekleştirilecektir. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere 
iki bölüm halinde yapılacaktır. 

Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat 
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; 
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sözlü sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25'er puan olmak 
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı 
ayrı tutanağa geçirilir. 

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

Sınavda değerlendirme: sınavın sözlü bölümünün %40'ı, uygulamalı bölümünün %60'ı 
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır 

Adayların atamaya esas başarı puanı: Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ 
internet adresinde ilan edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday 
listeleri Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer 
alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet 
adresinde ilanından itibaren, yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu 
tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2236/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 

Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 16.03.2021 

Son Başvuru Tarihi : 30.03.2021 

Fakülte/ 

Meslek 

Yüksek Okulu 

Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Başvuru 

Yeri/İletişim 

Adresi 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bölümü 

Doçent 

Doktor 
1 

Doktora eğitimini Biyomedikal 

Mühendisliğinden tamamlamış olmak ve 

Biyomedikal İşaret İşleme ve Stokastik 

Sinyal İşleme uzmanlık alanına sahip 

olmak. Periyod tespiti ve fractal analiz 

alanlarında bilimsel çalışma ve yayın 

yapmış olmak. İKÜ Ataköy 

Yerleşkesi E-5 

Karayolu üzeri 

34158, Bakırköy/ 

İstanbul   

0212 498 41 41 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden 

Doktora derecesine ve Yüksek Gerilim, 

Elektrik Devreleri, Aydınlatma, Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları uzmanlık alanına sahip 

olmak. Müzik Sinyalleri işleme alanında 

bilimsel çalışma ve yayın yapmış olmak 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

(İngilizce) 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans eğitimini Mimarlık alanında, Doktora 

öğrenimini “Yapı Bilgisi” alanında 

tamamlamış olmak. “Yapı Bilgisi ve Yapı 

Elemanları” alanında bilimsel çalışmaları ve 

yayınları olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

- Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 
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- Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması, 

- Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 

Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

İSTENEN BELGELER (Tüm başvurular için) 

- Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, 

yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, 

ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim 

bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait 

bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- Erkek adaylar için; Askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge, 

- Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir e-

Devletten Alınacak Belge, 

- Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri, 

- İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen 

Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili 

İngilizce olan Bölümler için) 

Doçent Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

adet basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak 

hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde 

Rektörlüğe teslim etmesi gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

adet basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak 

hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili 

Fakülte Dekanlığına teslim etmesi gerekmektedir. 

 2168/1-1 
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İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından: 
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır. 

S. 

N. 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 50 

Lisans düzeyinde 

eğitim veren 

fakültelerin herhangi 

birinden mezun olmak, 

en az B sınıfı veya en 

az A2 Motosiklet 

ehliyetine sahip olmak 

Kadın/ 

Erkek 

KPSS 

P3 
70 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

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

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

a. Türk vatandaşı olmak. 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 
alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 70 puan ve üzeri KPSS puanını 
almış olmak. 

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

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 
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d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) 

temin edeceklerdir. 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 

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

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

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

belediyemizce tasdik edilebilir), 
9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 19 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında 

mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul 
adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

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

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

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

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

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

b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.sisli.bel.tr resmi internet 
sayfasından ilan edilecektir. 

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

d. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

e. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 
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f. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Şişli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı 

sınav 25 Mayıs 2021 tarihinde başlamak üzere Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8- 
34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 5 kat Brifing 
Salonunda yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün 
ve sonraki günde sınava devam edilecektir. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 
1. Sözlü Sınav: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 
2. Uygulamalı Sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

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

b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 2234/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 

A) 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 

kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. 

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr 

adresinden temin edilebilir.) 

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim 

Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

3- YÖK formatında Özgeçmiş, 

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ön yüzü, 

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge) 

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 

9- ALES Belgesi 

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden 

alınan barkodlu belge) 

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge) 

ÖNEMLİ NOTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir. 

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 
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NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 

(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 

OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

Duyurulur. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak - İZMİR 

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN 

İLK BAŞVURU TARİHİ 16.03.2021 

SON BAŞVURU TARİHİ 30.03.2021 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 31.03.2021 

SINAV GİRİŞ TARİHİ 01.04.2021 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 02.04.2021 

 

PROGRAM 
KADRO 

SAYISI 
UNVAN ALES İLAN ŞARTI 

ECZANE 

HİZMETLERİ 
2 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
ALES:70 

Eczacılık fakültesi mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans mezunu 

olmak 

ECZANE 

HİZMETLERİ 
1 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
ALES:70 

Kimya veya Biyokimya lisans 

mezunu olup, alanında tezli yüksek 

lisans mezunu olmak 

SİVİL 

HAVACILIK 

KABİN 

HİZMETLERİ 

2 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

MUAF  

(YÖK 

27.11.2018 

tarih ve 

E.90031sayılı 

yazı) 

Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava 

İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 

bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olup alanında tezli yüksek lisans 

mezunu olmak 

SİVİL 

HAVACILIK 

KABİN 

HİZMETLERİ 

1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

MUAF  

(YÖK 

27.11.2018 

tarih ve 

E.90031sayılı 

yazı) 

Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık, 

Sivil Havacılık Yönetimi, Havacılık 

İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, 

Turizm İşletmeciliği, alanlarının 

birinden en az tezli yüksek lisans 

mezunu olmak 

 2250/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim 

Görevlisi alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 

ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine 

yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

Müracaatların Başlama Tarihi  : 16.03.2021  

Son Müracaat Tarihi   : 31.03.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi   : 02.04.2021  

Sınav Tarihi   : 05.04.2021 

Değerlendirme Tarihi   : 06.04.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü / 

Optisyenlik 

Programı 

2 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

Fizik, Fizik Mühendisliği veya Optik ve Akustik Mühendisliği 

alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Optik veya 

Fotonik alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. ALES’den en az 70 puan almış olmak. 

İstenen Belgeler 

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 

3- Özgeçmiş (CV) 

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.)  

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 

8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)  

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 

10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 

11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (Varsa) (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 

 2258/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim 

Görevlisi alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 

ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine 

yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

Müracaatların Başlama Tarihi  : 16.03.2021  

Son Müracaat Tarihi : 31.03.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi  : 02.04.2021  

Sınav Tarihi  : 05.04.2021 

Değerlendirme Tarihi  : 06.04.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler 

Bölümü / 

Optisyenlik 

Programı 

1 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak aynı alanda tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. ALES’den en az 70 puan almış 

olmak. 

İstenen Belgeler 

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 

3- Özgeçmiş (CV) 

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.)  

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 

8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)  

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 

10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 

11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (Varsa) (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 

 2259/1-1 



16 Mart 2021 – Sayı : 31425 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

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 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) 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 onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi  : 16.03.2021  

Son Başvuru Tarihi  : 31.03.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü / Nöroloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. 

Uzmanlığını Nörolojialanında almış olmak, bu 

alanında yayın ve çalışmaları olmak. 

 2260/1-1 
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Tokat İli Tanoba Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Tanoba Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 

Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, 

adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş 

kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 13 1 

* Herhangi bir ortaöğretim kurumundan 

(lise veya dengi okul) mezun olmak;  

* En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP94 

En az 65 

puan 

2 V.H.K.İ. GİH 13 1 

* Ortaöğretim Kurumlarının Muhasebe 

ve Finansman Alanından veya 

Muhasebe bölümünden mezun olmak; 

* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar 

işletmeni sertifikasına sahip olmak veya 

mezun olduğu okulda bilgisayar dersi 

gördüğünü belgelemek, 

Erkek/ 

Kadın 
KPSSP94 

En az 65 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

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

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

olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

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

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

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

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

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna 

göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
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2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

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

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

yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

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

nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta 

Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru 

yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla 

erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan 

kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 

yapılacaktır. 

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B 

sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 

doldurmamış olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.tanoba.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar 

çıktısı, 

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

i) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, 

(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 26.04.2021 gününden 

28.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz 

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Tanoba Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Şht.Er Adil 

Doğan Caddesi No: 10) müracaatlarını yapabileceklerdir. 
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b) Elektronik ortamda, Belediyemiz bilgi@tanoba.bel.tr internet adresine, 

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Tanoba Belediyesi Merkez/TANOBA 

adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır) 

d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda 

belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Tanoba Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 

tamamlayacaklardır. 

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

- Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru 

kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır. 

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

çağrılacaktır. 

- Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesini müteakip 03.05.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin 

www.tanoba.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava 

çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 

tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz 

edilecektir. 

- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Tanoba Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü ve uygulamalı sınav; 

Zabıta Memuru alımı için 10.05.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, 

Tanoba Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam 

edilecektir. 

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni alımı için 10.05.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak 

üzere, Tanoba Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır 

Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
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3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

Zabıta memuru için uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi 

ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde 

yapılır. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 

olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 

puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı 

sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 

belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

Memur kadroları sınavında değerlendirme; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro 

unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 

toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 

verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

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

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyenin www.tanoba.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 

yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 2235/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 

(Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi 

statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır. 

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, 

nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve lisans not 

ortalamasını gösterir belge, ALES ve YDS belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel 

Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 

Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir. 

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADEDİ AÇIKLAMALARI 

Fen - 

Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 
Araştırma 

Görevlisi 
2 

ALES EA alandan en az 70 puan 

almış olmak. YDS en az 50 puan 

almış olmak. Üniversitelerin Psikoloji 

bölümünden mezun olmak ve Genel 

Psikoloji veya Psikolojinin alt 

alanlarında yüksek lisans yapıyor 

olmak 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

ALES EA alandan en az 70 puan 

almış olmak. YDS en az 50 puan 

almış olmak. Üniversitelerin 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler veya Kamu 

Yönetimi Bölümlerinden 4 yıllık 

lisans mezunu olmak. 

Halen Ankara’daki Yükseköğretim 

Kurumlarının birinde ‘‘Uluslararası 

İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler veya Kamu Yönetimi’’ 

alanında tezli yüksek lisans eğitimine 

devam ediyor olmak. 
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*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 

Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf 

olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmesi 

gerekmektedir. 

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlarda ilan edilen bölüm/ program hangi alanda 

öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilecektir. 

Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o 

alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/program hangi alanda öğrenci alıyorsa o 

alandaki ALES puan türünü tercihine göre kullanabilecektir. 

Özel yetenekle ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar 

herhangi bir ALES puan türünü kullanabilecektir. 

Alan türü değişen lisans programlarından mezun olanlar, lisans eğitimine başladıkları 

alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihindeki ALES puan türünü 

tercihine göre kullanabilecektir. 

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan 

türünü kullanılabilecektir. 

**YDS (YABANCI DİL SINAVI): Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) en az 50 puan veya ÖSYM 

“ösym.gov.tr” tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından 

(TOEFLIBT-FCE-CPE-CAE-PTE) bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlar ile uluslararası ilişkiler 

öğretim görevlisi kadrosuna başvurularda yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak. 

Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı (Yabancı dille eğitim yapılan program öğretim 

görevlisi hariç.) YDS şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru 

Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 

Tarihi 

Ön Değerlendirme 

Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 

Giriş Tarihi 

Sınav Giriş 

Yeri/ Saati 

Sonuç açıklama 

“Nihai Değerlendirme” 

tarihi 

İlanın Resmî 

Gazete’de 

yayımlandığı 

tarih 

İlanın Resmî 

Gazete’de 

yayım tarihini 

izleyen 15’inci 

gün mesai 

bitimi. 

14.04.2021 21.04.2021 
İlgili Birim 

Saat 10:00 
29.04.2021 

 2252/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2239/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 2216/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2208/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2209/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2210/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2211/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik 
–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin

Yönetmelik
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

TEBLİĞLER
–– Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun

Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda
Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

–– Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve
Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

KURUL KARARI
–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2020/81, K: 2021/4 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2021 Tarihli ve 2017/34841 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


