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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı De-

netimi Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Dene-

timi Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının,

yapı denetim kuruluşlarının kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında görev alacak

denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje mü-

ellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev

ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesine, feshi ve hizmet be-

dellerinin ödenmesi; hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin belirlenmesine esas birim

maliyet veya maliyetlere; yapılara sertifika verilmesine, yapı denetim kuruluşlarından alınacak

teminatın türü, tutarı, iadesi ile irat kaydedilmesine, idari yaptırımlara ve Kanunun uygulan-

masına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer

alan “ve laboratuvar izin belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Yapı Denetim Kuruluş-

larının Çalışma Usul ve Esasları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ve üçüncü fıkrasının (g) bendi yürürlükten

kaldırılmıştır.         

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
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“Yapı denetim kuruluşunda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hazine
Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlıktan izin belgesi almak isteyen;
a) Yapı denetim kuruluşlarından 385.079,10 Türk Lirası tutarında teminat alınır.
b) İzin belgesi almak için müracaatta bulunan yapı denetim kuruluşlarından evraklarını

eksiksiz sunduğu tarihteki teminat bedeli tutarında teminat alınır.”
“(9) Yapı denetim kuruluşlarından vize aşamasında, daha önce alınan teminat bedelleri

ile vizeye ilişkin evrakların eksiksiz sunulduğu tarih için sekizinci fıkra uyarınca güncellenen
teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı bu maddede belirlenen esaslar dâhilinde alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) İzin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunması

ve/veya bu Kanun uyarınca uygulanan idari yaptırımlar sonucunda Bakanlıktan aldığı izin bel-
gesi iptal edilen yapı denetim kuruluşlarının verdikleri teminatlar 32 nci maddenin sekizinci
fıkrasına göre güncellenerek irat kaydedilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında Bakanlıktan aldığı izin belgesinin iptalini
talep eden yapı denetim kuruluşlarının teminatları, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin
haklarında belge iptaline sebebiyet verecek herhangi bir inceleme olmadığına dair görüşü alı-
narak Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça iade edilir. Yapılacak
inceleme sonucunda belge iptaline karar verilmesi halinde 32 nci maddenin sekizinci fıkrasına
göre güncellenerek teminatı irat kaydedilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1,  Ek-2, Ek-13, Ek-14, Ek-16 ve
Ek-19 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/2/2008 26778
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 31/7/2009 27305
2- 7/8/2010 27665
3- 1/7/2011 27981
4- 3/4/2012 28253
5- 14/4/2012 28264
6- 5/2/2013 28550
7- 22/8/2015 29453
8- 28/1/2016 29607
9- 13/6/2018 30450
10- 29/12/2018 30640
11- 30/5/2019 30789
12- 8/7/2019 30825 (Mükerrer)
13- 26/7/2019 30843
14- 21/3/2020 31075
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI 

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi

Hakkında Kanun gereğince kamu veya özel kuruluşların bünyesinde kurulmuş laboratuvarlara
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin belgesi verilmesi için sağlaması gereken genel
şartlar, laboratuvarlarda görev alacak denetçi mühendisler ve diğer görevlilerde aranacak nite-
likler, laboratuvarların denetim hizmetinin yürütülmesi, laboratuvarlardan alınacak teminatın
türü, tutarı, iadesi ile irat kaydedilmesine, idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı malzemesi ve/veya

zemin deneyleri yapan laboratuvar sayısını, bunların kuruluş safhasında sahip olması gereken
asgari nitelikleri, laboratuvarda görev alacak personelde aranacak nitelik, tecrübe ve bunların
istihdam şartlarını, laboratuvarların görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hak-

kında Kanunun 8 inci ve 12 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
97 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara denetim: Laboratuvarın ilk veya vize veya daha önce yapılan değerlendirmedeki

şartları devam ettirip ettirmediğini incelemek amacıyla her yıl üç defa olmak üzere yaptırılan
denetimi,

b) Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin veya belge kapsamının geçerliğinin belirli
bir süre için hükümsüz kılınmasını,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
ç) Değerlendirmeci: Deney laboratuvarlarının değerlendirmesi ile ilgili fonksiyonların

tamamını veya bir kısmını yapan teknik elemanı,
d) Değerlendirme heyeti: Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü tarafından gö-

revlendirilen, ilgili standart ve deneyler konusunda tecrübeli en az iki değerlendirmeciden teşkil
edilen heyeti,

e) Deney: Verilen bir numune, ürün, proses veya hizmetin belirlenmiş bir prosedüre
göre bir veya birden fazla karakteristiğinin tayin edilmesi amacıyla yapılan teknik çalışmayı,

f) Deney metodu: Deneyin yapılması için belirlenmiş teknik prosedürü,
g) Deney raporu: Deneyle ilgili deney sonuçlarını ve diğer bilgileri gösteren dokümanı,
ğ) Deney yapan eleman: Denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında laboratuvarın kap-

samındaki deneylere ilişkin görev yapan; inşaat mühendisi veya jeoloji mühendisi veya jeofizik
mühendisi veya yapı öğretmeni veya inşaat teknikeri veya geoteknik teknikeri veya inşaat tek-
nolojileri teknikeri veya hazır beton teknikeri veya yapı teknikeri veya yapı denetim teknikeri
veya yapı teknisyenini,

h) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
ı) İl Yapı Denetim Komisyonu: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün teklifi üzerine,

biri başkan olmak üzere Merkez Yapı Denetim Komisyonunca görevlendirilecek toplam beş
üyeden oluşan komisyonu,

i) Kalite yöneticisi: Laboratuvarın kalite yönetim sisteminden sorumlu TS EN ISO/IEC
17025 standart eğitimi almış kişiyi,

j) Kanun: 4708 sayılı Kanunu,
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k) Kapsam genişletme/daraltma: Belgeli laboratuvarın mevcut kapsam listesine deney
ekleme veya çıkarma talebi sonucunda Bakanlıkça yeni kapsam listesi düzenlenmesini,

l) Kısmi değerlendirme: Bakanlıkça izin belgesi verilmiş laboratuvarda meydana gelen
herhangi bir değişikliğin laboratuvarın deney yapma kabiliyetini nasıl etkilediğini belirlemek
üzere değerlendirme heyetinin yaptığı incelemeyi,

m) Laboratuvar: Kamu, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulan ve iş-
letilen, doğrudan veya dolaylı olarak kamuya veya üçüncü şahıslara hizmet veren, zemin, inşaat
ve yapı malzemeleri ile ilgili hammadde veya mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya
teknik şartnamelerine göre gözlemsel kontrol, ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer
özelliklerini tespit eden Bakanlıktan izin almış kuruluşu,

n) Laboratuvar denetçisi: Laboratuvar tarafından gerçekleştirilen muayene ve deney-
lerin ilgili standartlara, deney talimatlarına uygun olarak yapılmasını, muayene ve deney so-
nuçlarının, laboratuvarın kalite sistemine uygun olarak tutulmasını sağlayan ve meslek odala-
rına üyeliği bulunan Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendisi,

o) Laboratuvar denetimi: Laboratuvarın ilgili mevzuat hükümlerine uygun çalışıp ça-
lışmadığının her türlü ani, planlı veya şikâyete bağlı olarak yerinde, sahada ve/veya uzaktan
takip edilmesini, 

ö) Laboratuvar izin belgesi: Laboratuvarın bağlı bulunduğu laboratuvar yetkilisi veya
yetkilileri ile Bakanlık arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, laboratuvarın yeterliğinin be-
lirlenen teknik kritere uygunluğunu ve izin belgesi ekindeki kapsam çerçevesinde yapabileceği
deneyleri gösteren belgeyi,

p) Laboratuvar izin simgesi: İzin belgesi almış laboratuvarlarca kapsam listesinde yer
alan deneyler için düzenlenen deney raporları üzerinde kullanılan Bakanlık logosunu,

r) Laboratuvar izin onayı: Laboratuvar kapsam listesinde belirlenen deneylerin labora-
tuvarca yapılabileceğinin Bakanlık tarafından tanınması ve tescil edilmesini,

s) Laboratuvarlar arası deney karşılaştırmaları: Önceden tayin edilmiş şartlara göre iki
veya daha çok laboratuvarda, aynı veya benzer maddeler veya malzemelere yönelik deneylerin
organizasyonunun yapılması ve değerlendirmesini,

ş) Numune: Laboratuvar personeli tarafından alınan ve bütünü temsil eden örneği,
t) Numune alma elemanı: Zemin deneyleri ve sertleşmiş beton deneyleri hariç olmak

üzere laboratuvarın kapsamındaki deneylere ilişkin Bakanlıktan eğitim almış en az lise mezunu
kişiyi,

u) Numune toplama istasyonu: Laboratuvara bağlı olarak Bakanlıktan izin almak kaydı
ile kurulan, taze beton numunelerinin toplanarak kür’e tabi tutulduğu tesisi,

ü) Merkez Yapı Denetim Komisyonu: Bakanlık personeli arasından, biri başkan olmak
üzere Bakanlıkça görevlendirilecek toplam yedi üyeden oluşan komisyonu,

v) Taşeron laboratuvar: İlgili laboratuvar tarafından arasında sözleşme imzalanmak su-
retiyle belirlenen Bakanlıktan izin belgeli diğer laboratuvarı,

y) Teminat: Kanunla verilen görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerini te-
minen kuruluşlardan laboratuvar izin belgesi verilmesi sürecinde alınan Tedavüldeki Türk Pa-
rası, Devlet İç Borçlanma Senedi, bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve bankalar ve katılım
bankaları tarafından verilen teminat mektuplarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Laboratuvarların Genel Özellikleri ve Uyulması Gereken Kurallar

Laboratuvar bölümleri ve asgari özellikleri
MADDE 5 – (1) Laboratuvarın faaliyet göstereceği ilde, analizlerin ve kullanılan ci-

hazların gerektirdiği özel koşulları sağlamak üzere, en az 150 m2 net alana sahip tam donanımlı
bir tesis kurması zorunludur. Bu alan ilk kapsama ilave her deney için 2 m2 arttırılır. 

(2) Laboratuvar, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak idari ve laboratuvar hizmet
bölümlerinden oluşur. İdari hizmet bölümünde en az; kayıtların muhafaza edildiği ve sorumlu
personel tarafından kontrol edilen yangından korumalı arşiv alanı veya kilitlenebilir dolap, üç
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adet bilgisayar, iki adet yazıcı, bir adet fotokopi makinesi bulundurulur. Laboratuvar hizmet
bölümlerinde; numune ile ilgili herhangi bir işlemin yapıldığı ve numunelerin teslim alındığı
numune kabul kısmı, laboratuvarın çalışma konularına göre deney alanlarının, deney standar-
dına uygun sıcaklık ve nem kontrolünün yapıldığı ve/veya havalandırma düzeninin sağlandığı
kısımlar olur. Deney alanında laboratuvarın kapsamındaki deneylere ilişkin cihazların yer al-
ması, bu cihazlar arasında en az bir metre boşluk bulunması ve cihazların bulunduğu bölüm
ile kür havuzlarının bulunduğu bölümlerin ayrı olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları

Laboratuvar izin belgesi verilmesi
MADDE 6 – (1) Merkez Yapı Denetim Komisyonu, zemin ve/veya yapı malzemeleri

ile ilgili hammadde veya mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine
göre ölçüm, muayene, deney yapabilen ve bunların diğer özelliklerini tespit edebilen yeterli
alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuvara Ek-1’de yer alan uygun izin belgesi ve kap-
sam listesi verir. 

(2) Merkez Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet
gösterebilecek laboratuvar kuruluşu sayısı hesap edilir. Bu sayı her il için en az iki olmak üzere
toplam denetlenen inşaat alanının 360.000 m2’ye bölünmesi ile elde edilen sonucun %10’u ka-
dardır. Küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır. Laboratuvarın sözleşmesinin feshedilmesi veya
belgesinin iptali nedeniyle ildeki laboratuvar sayısının eksilmesi halinde belirlenen sayıya ta-
mamlamak üzere yedekte bekleyen kuruluşlar laboratuvar izin belgesi almak için sırasıyla
davet edilir. Yedekte bekleyen kuruluş yoksa yeni kuruluşa izin belgesi verilir. 

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki laboratuvarlar, üçüncü taraflara ait laboratuvarlardır.
Yapı ruhsatı veren kurum ve kuruluşların laboratuvarlarında, yapı malzemesi üreten veya imal
eden kuruluşların imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuvarlarda Ka-
nunun ve bu Yönetmeliğin öngördüğü yapı denetimine ilişkin muayene ve deneyler yaptırıla-
maz. 

(4) Laboratuvarlar şube açamazlar.
(5) Laboratuvarda yapı malzemesi kalite kontrolü için beton esas olmak üzere ilgili

yapı malzemesi kalite kontrolü deneyleri konusunda en az üç yıl meslek içi ihtisas alanında la-
boratuvar denetçi belgesine sahip inşaat mühendisi ile en az iki deney yapan eleman istihdam
edilir. Bu koşullara ilave olarak laboratuvarın kapsamında kimyasal deneylerin bulunması ha-
linde ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü deneyleri konusunda en az üç yıl meslek içi ihtisas
alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip kimya mühendisi de istihdam edilir. Laboratuvarda
zemin deneyleri konusunda, en az üç yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belge-
sine sahip en az bir jeoloji mühendisi ile en az iki deney yapan eleman zorunlu olmak üzere
denetçi belgesine sahip inşaat veya jeofizik mühendisi istihdam edilir. Laboratuvar, kapsamında
yapı malzemesi ve zemin deneylerini birlikte yürütecek ise hem yapı malzemesi hem de zemin
deneyleri konusunda bu maddede belirtilen denetçiler ve deney yapan elemanları birlikte is-
tihdam etmek zorundadır. Laboratuvarda kalite yöneticisi bulundurmak zorunludur. Laboratu-
var kalite yöneticisi olarak laboratuvar denetçi mühendisi veya deney yapan elemanı görev-
lendirilebileceği gibi ayrıca bir kalite yöneticisi de istihdam edilebilir. Laboratuvarda, yapı
malzemeleri kapsamında olmak üzere, denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında numune alma
elemanı istihdam edilebilir. 

(6) Laboratuvar izin belgesi alabilmek için kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından, ku-
ruluşun faaliyette bulunacağı ili belirtir Ek-2 Form-1 Müracaat Formu ile Bakanlığa başvuru
yapılır ve ilk başvuruda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kuruluş yetkililerinin noter tasdikli imza sirkülerine sahip olması.
b) Kalite el kitabı ve eklerinin kontrollü örneklerinin (prosedürler, talimatlar, gerekli

formlar ve deney rapor örnekleri) bulunması.
c) Laboratuvar tesisinin ve cihazların ölçeklendirilmiş yerleşim planının bulunması.

11 Aralık 2020 – Sayı : 31331                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



ç) Laboratuvar cihaz listesi ve bunlara ilişkin son iki ay içerisinde düzenlenmiş kalib-
rasyon sertifikalarının bulunması.

d) Kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan faaliyet konularında; labora-
tuvar açmaya, deney yapmaya, rapor vermeye yetkili olduğuna ilişkin ibarelerin yer alması.

e) Laboratuvarda çalışan bütün teknik elemanların görev yapacağı alana ilişkin diplo-
maya sahip olması.

f) Laboratuvar denetçisi, deney yapan elemanlar ve numune alma elemanlarının çalıştığı
kuruluş ile yaptığı, çalışma saatlerini, ücret, görev ve sorumluluklarını içeren sözleşmesinin
bulunması. 

g) Laboratuvar denetçisi ve deney yapan elemanların noter tasdikli imza beyanına sahip
olması.

ğ) Laboratuvarın, analizlerin ve kullanılan cihazların gerektirdiği özel koşulları sağla-
mak üzere, en az 150 m2 net alana sahip olması.

(7) Müracaat eden laboratuvarın izin işlemlerini başlatmak üzere Bakanlık tarafından
en geç iki hafta içinde değerlendirmeci görevlendirilir. 

(8) Değerlendirmeci, laboratuvar tarafından sunulan müracaat formlarını inceleyerek
bilgilerin doğruluğu ile kalite el kitabı ve eklerinin TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun-
luğunu inceler. Bu değerlendirmede eksiği bulunan laboratuvarlara eksikleri bildirilir ve baş-
vuru dosyası askıya alınır. Eksiklerini tamamlayan laboratuvarların değerlendirilmesine kaldığı
yerden devam edilir. Eksiği bulunmayan laboratuvarların mahalline Bakanlık Merkez Teşkilatı
veya İl Müdürlüğünce oluşturulacak değerlendirme heyetince on iş günü içerisinde gidilerek
değerlendirmede bulunulur. 

(9) Değerlendirme heyeti laboratuvar mahallinde, müracaat formlarında sunulan bilgi-
lerin gerçekliğini ve bu Yönetmelikte aranan şartların mevcut olup olmadığını inceler. Değer-
lendirme heyetince laboratuvarda gerekli incelemelerin yapıldığına dair tutanak, kuruluş yet-
kilileri ile heyet tarafından imza altına alınır ve tutanağın bir sureti laboratuvara verilir. Heyet;
bu tutanak ve değerlendirme raporu ile birlikte teminat alındı makbuzunun aslı gibidir yapılmış
suretini ve değerlendirme heyetince onaylı yerleşim planını, laboratuvar kuruluşu adına kayıtlı
veya kiralanmış üç adet aracın kira sözleşmesini veya araçların ruhsat fotokopilerini en geç on
iş günü içerisinde Merkez Yapı Denetim Komisyonuna sunar. 

(10) Merkez Yapı Denetim Komisyonu, hazırlanan heyet raporunun teslim edilmesinden
sonra incelemesini tamamlayarak belge kullanma hakkının verilip verilmemesine karar verir. 

(11) Laboratuvar, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun aldığı kararın olumlu olması
halinde Ek-3 Tip Sözleşmenin imzalanması ile belge kullanma hakkını kazanır.

Numune toplama istasyonu izin belgesi verilmesi
MADDE 7 – (1) İzin belgeli laboratuvarın olmadığı illerde, diğer ilde faaliyet gösteren

izin belgeli laboratuvarlar sahip oldukları kapsam listesinde yer alan deneyler için numune top-
lama istasyonu açabilirler. Ancak o ilde izin belgeli bir laboratuvarın açılması halinde diğer
ilde faaliyet gösteren izin belgeli laboratuvarlar numune toplama istasyonunu kapatmak zo-
rundadırlar. 

(2) Laboratuvarlar, kapsam listesinde bulunması koşulu ile taze beton numunesi için
aynı il sınırları içerisinde numune toplama istasyonu açabilirler. 

(3) Numune toplama istasyonlarında, numune ile ilgili herhangi bir işlemin yapıldığı
ve numunelerin teslim alındığı numune kabul kısmı ve/veya deney standardına uygun sıcaklık
ve nem kontrolünün yapıldığı ve/veya havalandırma düzeninin sağlandığı kısımlar olur. 

(4) Laboratuvar numune toplama izin belgesi alabilmek için kuruluşu temsile yetkili
kişi tarafından, Ek-4’e uygun Numune Toplama İstasyonu Müracaat Formu ile faaliyet göste-
receği ilin İl Yapı Denetim Komisyonuna başvuru yapılır ve ilk başvuruda aşağıdaki şartların
sağlanması istenir:

a) Numune toplama istasyonunda en az bir deney yapan eleman çalıştırması ve deney
yapan elemanlar ile numune alma elemanlarının noter tasdikli imza beyannamesine sahip ol-
ması.
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b) Kalite el kitabı ve eklerinin kontrollü örneklerinin (prosedürler, talimatlar, gerekli
formlar ve deney rapor örnekleri) bulunması.

c) Numune toplama istasyonunun ölçeklendirilmiş yerleşim planının bulunması.
ç) Numune toplama istasyonu cihaz listesi ve bunlara ilişkin son iki aylık Türk Akre-

ditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen bir kalibrasyon laboratuvarınca dü-
zenlenen kalibrasyon sertifikalarının bulunması.

d) Numune toplama istasyonunda çalışacak tüm deney yapan elemanların ve numune
alma elemanlarının ilgili diplomaya sahip olması.

e) Numune toplama istasyonunda çalışacak tüm deney yapan elemanların ve numune
alma elemanlarının çalıştığı kuruluş ile yaptığı, çalışma saatlerini, ücret, görev ve sorumluluk-
larını içeren sözleşmesinin bulunması.

(5) İl Yapı Denetim Komisyonunca, laboratuvar tarafından kalite sisteminde, yönetim
ve teknik şartlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, istasyonda en az bir deney yapan eleman
bulundurulması koşulu ile bir hafta içinde değerlendirme heyeti görevlendirilir. 

(6) Değerlendirme heyeti, numune toplama istasyonunun mahallinde, laboratuvar ta-
rafından sunulan müracaat formlarındaki bilgilerin gerçek olup olmadığını ve bu Yönetmelikte
aranan şartların mevcut olup olmadığını inceler. Değerlendirme heyetince numune toplama is-
tasyonunda gerekli incelemelerin yapıldığına dair tutanak, kuruluş yetkilileri ve heyet tarafın-
dan imza altına alınarak tutanağın bir sureti laboratuvara verilir. Heyet, bu tutanak, değerlen-
dirme raporu ve değerlendirme heyetince onaylı yerleşim planını en geç beş iş günü içerisinde
İl Yapı Denetim Komisyonuna sunar. 

(7) Numune toplama istasyonu izin belgesi için İl Yapı Denetim Komisyonu, hazırlanan
heyet raporunun teslim edilmesinden sonra incelemesini tamamlayarak belge kullanma hakkı-
nın verilip verilmemesine karar verir. Kararın olumlu olması halinde değerlendirme tutanağı,
değerlendirme raporu, değerlendirme heyetince onaylı yerleşim planı ve İl Yapı Denetim Ko-
misyon Kararı Bakanlığa gönderilerek laboratuvara sözleşme yapılmaksızın Ek-5’e uygun nu-
mune toplama istasyonu izin belgesi verilir.

Taşeron laboratuvar işlemleri
MADDE 8 – (1) Laboratuvarın, kişi ve kuruluşlara ait deney numunesi üzerindeki bazı

deneyleri bir başka laboratuvara yaptırması halinde; bu deneylerin yaptırıldığı laboratuvar, Ba-
kanlıktan izin belgeli olmalı ve yaptırılan deneyler de o laboratuvarın kapsam listesinde yer
almalıdır.

(2) Laboratuvar, kapsam listesindeki deneylere ilişkin aynı il sınırları içerisinde yer
alan yalnız bir laboratuvar ile taşeron sözleşmesi düzenler. Laboratuvarın bulunduğu ilde ilgili
deneylere ilişkin kapsama sahip başka bir laboratuvarın bulunmaması halinde Valilik binası
esas alınarak ilgili deneylere ilişkin kapsama sahip olan laboratuvarın yer aldığı en yakın ilde
bulunan laboratuvar ile taşeron laboratuvar sözleşmesi düzenler.  

(3) Laboratuvar, her yıl vize denetimi esnasında taşeron sözleşmesini İl Yapı Denetim
Komisyonuna bildirir. 

(4) Laboratuvarın belge iptali veya fesih veya askıda olması halinde laboratuvar tara-
fından alınmış numunelerin deneyleri taşeron laboratuvarda gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Laboratuvar Denetimleri, Görev ve Sorumluluklar

Laboratuvar denetimleri
MADDE 9 – (1) Laboratuvarlar, her yıl biri vizeye esas olmak üzere en az üç defa Mer-

kez veya İl Yapı Denetim Komisyonunca veya bu komisyonlardan birinin görevlendirdiği ele-
manlarca denetlenir ve izin belgeleri her yıl vize ettirilir. Her üçüncü vizede Kanunun 8 inci
maddesinin yirmi birinci fıkrasında belirtilen şartlar da aranır. 

(2) Ara denetimler, biri vize denetimi olmak üzere değerlendirme heyetince yerinde
ve/veya sahada gerçekleştirilebilir. Yerinde denetimlerde laboratuvarın bu Yönetmelik hüküm-
lerine uygunluğu Ek-6 Form 3’e göre denetlenir. 
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(3) Ara denetimde laboratuvarın gerekli şartları taşımaması veya Kanunun 8 inci mad-
desinin yirmi birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayamaması halinde laboratuvarın izin bel-
gesi İl Yapı Denetim Komisyonunca askıya alınır.   

(4) Kısmi değerlendirme, değerlendirme heyetince yerinde gerçekleştirilebilir. Labo-
ratuvarda meydana gelen herhangi bir değişikliğin laboratuvarın deney yapma kabiliyetini nasıl
etkilediği denetlenerek, İl Yapı Denetim Komisyonunca kapsam genişletme veya daralma kararı
alınır.

(5) Laboratuvar kuruluşu, zayıf veya geliştirilecek yanlarının objektif olarak tespit edil-
mesi ve oluşabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için her yıl bir defa iç tetkik yaptırır.
İç tetkikler TS EN ISO/IEC 17025 iç tetkik eğitimi almış kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Laboratuvarların görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Laboratuvar gerek ön değerlendirme sırasında gerekse kısmi ve ara

denetimlerde, ilgili alanları açmak, değerlendirme heyetinin isteyeceği bütün bilgileri vermek
ve çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. 

(2) Laboratuvar, almış olduğu belgeyi bir başka laboratuvar için kullanamaz. Labora-
tuvarın belge kullanma hakkı hiçbir şahıs veya kuruluşa devredilemez.

(3) Laboratuvar, belge kapsamındaki deneyleri etkileyecek veya hükmü şahsiyeti ile
ilgili meydana gelecek her değişikliği on beş iş günü içerisinde İl Yapı Denetim Komisyonuna
bildirir ve bununla ilgili belgeleri gönderir. 

(4) Laboratuvar, faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese taşınacağını taşınmadan
en az on beş gün önce İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirir ve yerinde yapılan değerlendirme
neticesinde tutanakla laboratuvar izin belgesi askıya alınır ve bilahare İl Yapı Denetim Komis-
yonunca karara bağlanarak yazılı olarak laboratuvara bildirilir. Laboratuvarın taşınmasını mü-
teakip yeni adresine ilişkin; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti, laboratuvarın ölçülendirilmiş
yerleşim krokisi, taşınmaya bağlı kalibrasyon gerektiren cihaz ve ekipmanlara ait kalibrasyon
sertifika örnekleri ile İl Yapı Denetim Komisyonuna başvurması halinde laboratuvarın yazılı
başvuru tarihini takip eden on gün içerisinde Değerlendirme Heyeti görevlendirilir. Heyetin
yapacağı değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde İl Yapı Denetim Komisyonunca alı-
nacak karara istinaden laboratuvarın yeni adresindeki faaliyetine tekrar izin verilerek labora-
tuvar izin belgesi askıdan indirilir. 

(5) Laboratuvar, herhangi bir nedenle deney faaliyetini bir müddet için durduracak ise
talebini on beş gün öncesinden İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirir ve İl Yapı Denetim Ko-
misyonu kararına istinaden laboratuvar izin belgesi askıya alınır.

(6) Laboratuvar, belge kapsamında yer alan bir veya birkaç deney için kullandığı cihazın
arızalanması, tadilat, taşınma ve benzeri durumlarda, bu deney veya deneyler için laboratuvar
izin simgeli rapor düzenleyemez. Yapılan tamir, bakım, düzenleme ve benzeri çalışmaların ta-
mamlanıp İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirilmesi ve yapılacak incelemeden olumlu netice
alınması halinde, laboratuvar izin simgeli rapor yayımlamaya tekrar başlar.

(7) Laboratuvar, deney yapma kapasitesinin Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonu
tarafından doğrulanmasının yapılabilmesi için gerekli iş birliğini sağlar. Doğrulama amacıyla,
Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonunun ihtiyaç duyduğu deney numunelerini veya şahit
numuneleri hazırlar, ambalajlar ve en geç on beş gün içerisinde Merkez veya İl Yapı Denetim
Komisyonuna ulaşacak şekilde gönderir. Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonunun uygun
bulacağı değerlendirme deney programına veya karşılaştırılmalı deney programına katılır.

(8) Laboratuvar, afet ve acil durum hallerinde Bakanlık tarafından verilen görevleri ön-
celikle yerine getirmekle mükelleftir.

(9) Laboratuvar, tüm deney raporlarını, kayıtları ve diğer verileri en az on beş sene
müddetle muhafaza eder. 

(10) Laboratuvar, izin belgesi ve kapsam listesini, cihazların kullanma talimatlarını ve
uyarı işaretlerini laboratuvarın ve/veya cihazların rahat görülen yerlerine asar.

(11) Laboratuvar izin belgesinin geçerliliği; belge iptali veya tasfiye veya fesih nedeni
ile sona erdiğinde laboratuvarın belge ile ilgili tüm kullanım haklarına son verilir.  

(12) Laboratuvar hazırladığı bir deney raporunun Bakanlık veya başka bir kuruluşun
ürün onayı anlamına gelmediğini yaptığı sözleşmelerde açıkça belirtir. 
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(13) Laboratuvar, tarafsızlığı ile teknik ve idari personelinin teknik kararları etkileye-
bilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalıştığını beyan eder ve bununla ilgili
düzenlemelere sahip olmak zorundadır. Laboratuvar, karar verme bağımsızlığına olan güveni
ve deney çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine giremez. Bu
hususla ilgili aşağıdaki şartlara uyar:

a) Beton, hazır beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı malzemesini üreten veya pa-
zarlayan firmalar ile yapı denetim kuruluşları yapı denetimi amacıyla laboratuvar hizmetinde
bulunamazlar, rapor veremezler. İzin belgeli laboratuvarlar, bu firmalara ait alet, cihaz ve per-
sonelden her ne sebeple olursa olsun faydalanamazlar.

b) Muayene, deney ve sonuçlarına laboratuvar çalışanları dışındaki kişi veya kuruluş-
ların etkisini önler.

c) Deney çalışmalarında görev alan personelin ücretleri, yapılan deney sayısına veya
bu deneyin sonuçlarına bağlı olamaz.

ç) Laboratuvarın diğer görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak, bu Yönetmelik
ve TS EN 17025 standardı kurallarının uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için
gerekli yetki ve sorumluluğa sahip, kalite yöneticisi atanır. Bu yönetici, laboratuvar politikası
ve kaynaklar hakkında kararların alındığı en yüksek yönetim kademesine doğrudan ulaşabilir.

d) Laboratuvar müşterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağla-
yan, sonuçların elektronik olarak muhafaza edilmesini ve iletilmesini korumaya alan, yeterlilik,
tarafsızlık, karar vermeyi güvence altına alan, politika ve prosedürlere sahip olmak zorunda-
dır.

e) Kuruluşu ve yönetim yapısını, herhangi bir ana kuruluş içindeki yerini; kalite yöne-
timi, teknik faaliyetleri ve destek hizmetleri arasındaki ilişkileri tarif eder ve deney kalitesine
doğrudan etkisi olan yönetme, uygulama ve doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin
sorumluluklarını, yetkilerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini belirler.

(14) Kurum veya kişiler tarafından deney raporunun tamamının veya bir kısmının ya-
nıltıcı bilgi ve reklam aracı olarak kullanılmamasını sağlar.

(15) Laboratuvar izin belgesi kullanılması ile ilgili olarak üçüncü şahıslar nezdinde bü-
tün hukuki, mali ve teknik sorumluluk laboratuvara aittir.

Laboratuvarda görev alacak denetçi, teknik personelin deneyim ve çalışma esasları
MADDE 11 – (1) Laboratuvar denetçisi laboratuvarda gerçekleştirilen deneylere ilişkin

raporları imzalar.  Bir laboratuvarda bir veya daha fazla laboratuvar denetçisine Merkez veya
İl Yapı Denetim Komisyonu tarafından imza yetkisi verilebilir. 

(2) Laboratuvar, denetçinin laboratuvardan ayrılması veya vefatı halinde, bu değişikliği
bir hafta içerisinde İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirmekle yükümlüdür.

(3) Laboratuvar, denetçi değişiminde veya ikinci bir laboratuvar denetçisi çalıştırmak
istediğinde, laboratuvarı temsile yetkili kişi tarafından İl Yapı Denetim Komisyonuna yazılı
başvuru yapılmasını müteakip, on iş günü içerisinde Değerlendirme Heyeti görevlendirilir. He-
yetin yapacağı değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde denetçi, yerinde tutulan bir tuta-
nakla laboratuvarın kapsam listesinde yer alan muayene ve deneylere ait raporları imzalamaya
başlayabilir. Laboratuvar denetçisi değişimi için denetçi mühendis yetkilendirme kararı alınarak
bilahare İl Yapı Denetim Komisyonu tarafından yazılı olarak laboratuvara bildirilir.

(4) İzin belgesi kapsam listesinde yer alan muayene ve deneyler için imza yetkisine sa-
hip laboratuvar denetçilerinin tamamımın laboratuvar ile ilişkilerinin kesilmesi halinde İl Yapı
Denetim Komisyonu yeni bir imza yetkisine sahip laboratuvar denetçisi tayin edinceye kadar
laboratuvarın izin belgesi askıya alınır ve bu süre içinde laboratuvar, Bakanlık simgesi taşıyan
muayene ve deney raporlarını üçüncü şahıslara veremez.

(5) Denetçisi izne ayrılacak olan laboratuvar, izne ayrılacak olan denetçinin yerine, gö-
rev alacak laboratuvar denetçisini bir ay önceden İl Yapı Denetim Komisyonuna yazılı olarak
bildirir. Son bir yıl içinde denetlenmiş olmak kaydı ile aynı ilde faaliyet gösteren laboratuvar-
ların denetçileri, izne ayrılan denetçinin yerine izin süresince İl Yapı Denetim Komisyonu ta-
rafından inceleme yapılmaksızın kapsam listesinde yer alan muayene ve deneyler için doğrudan
yetkilendirilir.
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(6) Laboratuvar denetçileri ve teknik elemanları, laboratuvarda çalıştıkları süre içerisinde
kendi laboratuvarlarında idari görev alabilirler bunun dışında başkaca bir işte çalışamazlar.

(7) Laboratuvar kuruluşu idari personel değişikliği yaptığında; bir yazı ekinde değişik-
liği içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretini, şirket müdürüne ait bilgi formunu ve yetki-
liye ait noter tasdikli imza sirküsünü bu değişikliği içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin
yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirir.

(8) Laboratuvar, ayrılan ve/veya yeni işe başlayan teknik personeli ve yeni işe başlayan
teknik personelin sözleşmesini on iş günü içerisinde İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek
zorundadır. 

(9) Denetçi belgesi;
a) Yapı malzemeleri laboratuvarlarında görev yapacak olanlar için "yapı malzemesi la-

boratuvar denetçisi",
b) Zemin laboratuvarlarında görev yapacak olanlar için "zemin laboratuvar denetçisi",
c) Kimyasal analiz yapacak yapı malzemeleri laboratuvarında görev yapacak olanlar

için "kimya laboratuvar denetçisi ",
adıyla düzenlenir.
(10) Denetçi belgesi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
b) İlgili sağlık kurum veya kuruluşunca, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak,

görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı belirlenen,
c) İlgili meslek unvanına sahip ve bu meslek odasına kayıtlı olan,
ç) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydı bulunmayan,

d) Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalıştığına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan
alınacak belgeler ile gösteren,

e) Beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılını ilgili alanda olmak üzere laboratuvarda
çalışıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler ve yüksek öğretim kurumla-
rında görevli iken hazırlanan akademik konulara esas deney çalışmaları da dâhil olmak üzere,
her yıla ait ilgili alanda en az üç deney raporunda deney yapan veya deney sorumlusu veya
kontrol eden olarak görevli olduğunu gösteren,

mühendislere verilir.
(11)  Başvuru tarihi itibarıyla bir kamu kuruluşunda çalışmakta olan mühendislerin sa-

hip oldukları mesleki deneyimleri, çalıştıkları mesleki ihtisas alanları ve çalışma süreleri be-
lirtilecek şekilde görev yaptıkları kurumlardan alınacak belgeler ile belgelendirilir.

(12) Serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühendislerin, mesleki deneyimleri ve
çalışma süreleri, çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı ile ilgili kamu kurum
ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanan belge ile bel-
gelendirilir. Ayrıca özel kuruluşlarda yapılan çalışmalar ilgili sosyal güvenlik kurumundan teyit
edilir.

(13) Verilen ya da yenilenen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda
vize edilmeyen denetçi belgesinin kullanımına izin verilmez. Denetçilerin Bakanlıkça belirle-
nen eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamaları şarttır.

Laboratuvar sözleşme feshi ve belge iptali
MADDE 12 – (1) Belge kullanma hakkını veren sözleşme, laboratuvarın talebi veya

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlık kararı ile feshedilebilir.
(2) Laboratuvarın fesih talebinin bulunması halinde, noter kanalı ile fesih talebi İl Yapı

Denetim Komisyonu ve Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir. 
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(3) Laboratuvarın talebi ve/veya İl Yapı Denetim Komisyonu tarafında tespit edilen ne-
denler ile faaliyeti durdurularak askıya alınan laboratuvarın, faaliyetini durdurduğu tarihten
itibaren 1 yıl içerisinde faaliyete geçmemesi halinde sözleşmesi Merkez Yapı Denetim Komis-
yonunun teklifi üzerine Bakanlıkça fesih edilir.

(4) Fesih kararları, Resmî Gazete’de ilan edilir. Laboratuvar, fesih kararının Resmî Ga-
zete’de ilanından itibaren deney raporlarında laboratuvar izin simgesini kullanmaya son verir.
Ayrıca yazışma, satış bağlantıları, ilan ve reklamlarında bu simgenin kullanımını durdurur. La-
boratuvar, sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi en geç on beş gün içerisinde il mü-
dürlüğü aracılığı ile Merkez Yapı Denetim Komisyonuna iade eder.

(5) Laboratuvar, fesih veya belge iptali durumunda arşivinde muhafaza ettiği tüm deney
raporlarının asıllarını ve taranmış dijital kopyalarını İl Yapı Denetim Komisyonuna teslim eder.
Teslim alınan deney raporları 10 yıl muhafaza edilir.

(6) Bakanlık ile sözleşme akdetmeksizin belge kullanan veya belgesi iptal veya söz-
leşmesi fesih edildiği halde belge kullanmaya devam eden laboratuvar ilgilileri hakkında suç
duyurusunda bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Laboratuvar Ücretleri ve Teminat Alınması

Ücret alınması
MADDE 13 – (1) Laboratuvarlardan belge verme ve yenileme aşamalarında her yıl

Bakanlıkça belirlenen belge ücreti alınır.
(2) Laboratuvar, her sözleşme dönemi sonunda almış olduğu belgelerin yıllık vizelerini,

vize tarihinde veya bu tarihten önceki on gün içerisinde yaptırmak ve her yıl Bakanlıkça belir-
lenen vize ücretini ödemekle mükelleftir.

(3) Laboratuvar, bu Yönetmeliğe göre tahakkuk edecek giderleri fatura edilmesinden
sonra en geç on beş gün içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Teminat alınması, tutarı ve türü
MADDE 14 – (1) Bakanlıktan izin belgesi almak isteyen laboratuvar kuruluşlarından

125.000,00 TL tutarında teminat alınır. 
(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler;
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen Ek-7’de yer alan Form-4’e uygun

süresiz teminat mektupları,
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu se-

netler yerine düzenlenen belgelerdir.
(3) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı banka-

ların düzenleyecekleri süresiz teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka
veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan banka-
ların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri süresiz teminat mektupları da teminat olarak
kabul edilir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen bel-
gelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri
üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar Bakanlık birimlerince teslim alınamaz.
Bunların illerde defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde mal müdürlüklerine yatırıl-
ması zorunludur.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(7) Her ne suretle olursa olsun, alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir

konulamaz.
(8) Teminat tutarları için evrakların eksiksiz sunulduğu tarih esastır. Her yıl için bir ön-

ceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak Merkez Yapı Denetim Komisyonu tara-
fından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî
Gazete’de ilân edilir. 
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(9) Laboratuvar kuruluşlarından her üçüncü vize aşamasında, daha önce alınan teminat
bedelleri ile vizeye ilişkin evrakların eksiksiz sunulduğu tarih için sekizinci fıkra uyarınca gün-
cellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat farkı bu maddede belirlenen esaslar dahilinde
alınır.

Teminatın iadesi ve irat kaydedilmesi
MADDE 15 – (1) Kanun uyarınca uygulanan idari yaptırımlar sonucunda Bakanlıktan

aldığı izin belgesi iptal edilen laboratuvar kuruluşlarının verdikleri teminatlar 14 üncü madde-
nin sekizinci fıkrasına göre güncellenerek irat kaydedilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında Bakanlıktan aldığı izin belgesinin iptalini
talep eden veya 12 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince sözleşmesi feshedilen laboratuvar
kuruluşlarının teminatları, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin haklarında belge iptaline
sebebiyet verecek herhangi bir inceleme olmadığına dair görüşü alınarak Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça iade edilir. Yapılacak inceleme sonucunda belge ip-
taline karar verilmesi halinde 14 üncü maddenin sekizinci fıkrasına göre güncellenerek teminatı
irat kaydedilir.

ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Faaliyeti devam eden laboratuvar kuruluşlarının asgari donanım yönünden
eksiklerini tamamlaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça izin
belgesi verilmiş olan laboratuvarlar, vize tarihine kadar 5 inci maddedeki şartları sağlar. Bu
şartları vize tarihine kadar sağlayamayanlara ilave ücret alınmaksızın, 3 ay ek süre verilir ve
mevcut vizeleri de bu süre zarfınca geçerli sayılır.

Müktesep haklar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce laboratuvar izin

belgesi almaya hak kazananlar ile laboratuvar izin belgesi olan laboratuvar kuruluşlarının top-
lam sayısının, bu Yönetmeliğe göre belirlenecek sayıdan fazla olması halinde bu kuruluşların
müktesep hakları saklıdır.  

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça laboratuvar denetçi belgesi
verilmiş olan denetçilerin belgeleri geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça laboratuvar izin belgesi veril-
miş laboratuvar şubelerinin müktesep hakları saklıdır.  

Faaliyeti devam eden laboratuvar kuruluşlarının personel yönünden eksiklerini
tamamlaması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça izin
belgesi verilmiş olan laboratuvarlar, 6 ncı maddenin beşinci fırkasındaki şartları bu Yönetme-
liğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde sağlar.

Teminat bedellerinin tamamlanması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yatırılan teminatlar

laboratuvar tarafından ilk vize aşamasında 14 üncü maddede belirlenen bedele tamamlanır.
Askıda olan laboratuvarların durumu
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 13/6/2018 tarihinden önce faaliyetini durduran ve/veya faa-

liyeti durdurulan laboratuvarlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde faali-
yete geçmedikleri takdirde sözleşmeleri Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine
Bakanlıkça feshedilir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN ÇEVRESEL 

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda

yürütülecek çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda yürütüle-

cek çevresel iyileştirme faaliyetlerini ve bu faaliyetleri gerçekleştirecek tüzel kişileri kapsar.
(2) Nükleer tesislerin, radyoaktif atık tesislerinin ve radyasyon tesislerinin işletmeden

çıkarılması kapsamında yürütülecek olan çevresel iyileştirme faaliyetleri bu Yönetmeliğin kap-
samı dışındadır.

(3) Alandaki radyoaktif maddeler haricinde diğer atıkların neden olduğu kirliliğe ilişkin
yürütülecek faaliyetler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-
luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
785 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan: Çevresel iyileştirme faaliyetinin yürütüleceği, koordinatları belirlenmiş yeri,
b) Çevresel iyileştirme faaliyetleri: Radyoaktif kirliliğin giderilmesini, radyoaktif kir-

liliğin kısmen giderilmesini ve/veya koruyucu tedbirleri, 
c) Koruyucu tedbirler: Alandaki radyoaktif kirlenmeden kaynaklanan radyasyon ma-

ruziyetini önlemek ya da azaltmak için çalışanların ve halkın maruz kalma yollarına yönelik
alınabilecek her türlü önlemi,

ç) Kuruluş: Çevresel iyileştirme faaliyetlerini yürütmek için Kuruma başvuruda bulunan
ve/veya yetkilendirilen Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiyi,

d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
e) Radyoaktif kirliliğin giderilmesi: Radyoaktif kirliliğe neden olan radyoaktif madde-

lerin Kurum tarafından belirlenen seviyelerin altında kalacak şekilde alandan uzaklaştırılması
ve alanın kısıtlama olmaksızın kullanıma uygun hale getirilmesini,

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme
Genel ilkeler 
MADDE 5 – (1) Radyoaktif kirliliğe yol açan kişi, çevresel iyileştirme faaliyetlerini

yürütmekten veya yürütülmesini temin etmekten sorumludur. Çevresel iyileştirme faaliyetlerini
yürütmek üzere bir tüzel kişiden hizmet alınması, radyoaktif kirliliğe yol açan kişinin sorum-
luluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlar üzerindeki çevresel iyileştirme faaliyetleri
tamamlanmadıkça, bu alanlar üzerinde herhangi başka bir faaliyet yürütülemez.

(3) Çevresel iyileştirme faaliyetlerinde ve alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasında
Kurum tarafından belirlenen doz sınırları, serbestleştirme seviyeleri ile referans seviyeler esas
alınır.

(4) Kuruluş çevresel iyileştirme faaliyetleri kapsamında, alan ve durum özelinde ge-
rekçeli olarak; 
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a) Radyoaktif kirliliğin giderilmesi,
b) Sadece koruyucu tedbirler alınması, 
c) Radyoaktif kirliliğin kısmen giderilmesi ve koruyucu tedbirler alınması, 
faaliyetlerinden birini yürütebilmek için Kuruma dilekçe ile yetkilendirme başvurusun-

da bulunur. Başvuru dilekçesinin ekinde, içeriği 6 ncı maddede düzenlenen bilgi ve belgeler
yer alır.

(5) Yetkilendirme başvurularında Kuruma sunulacak bilgi ve belgeler, biri basılı diğeri
elektronik ortamda olmak üzere iki kopya halinde sunulur. Basılı kopyanın Kuruma sunulmuş
olan elektronik kopyadan üretilmiş olması ve elektronik kopya ile aynılığı Kuruluşun sorum-
luluğundadır. Kuruluş, kopyaların aynı olmamasının yol açabileceği sonuçlardan dolayı Ku-
rumdan herhangi bir talepte bulunamaz.   

(6) Kurum başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri “Hizmete Özel” gizlilik derecesinde
işleme tabi tutar. Kuruluş tarafından, “Hizmete Özel”den daha yüksek gizlilik derecesi olduğu
değerlendirilen bilgi ve belgeler bulunması durumunda bu bilgi ve belgeler, gizlilik derecesinin
gerektirdiği usule uygun olarak ek belge halinde sunulur. 

(7) Başvuru dilekçesinin ekinde yer alan bilgi ve belgelerin Türkçe olması esastır. An-
cak, Kuruma sunulacak olan bilgi ve belgelerden Kurum tarafından uygun görülenler İngilizce
olarak sunulabilir.

(8) Kuruluş, yetkilendirme için Kurum tarafından belirlenen işlem ve hizmet bedellerini
öder.

(9) Kuruluş, çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin ölçüm, test, muayene, kalibrasyon
ve benzeri hizmetleri, alanında akredite edilmiş olması kaydıyla, kendi bünyesindeki birim-
lerden veya diğer kuruluşlardan temin eder veya edilmesini sağlar.

(10) Yürütülecek çevresel iyileştirme faaliyetleri için ulusal mevzuatın gerektirdiği di-
ğer izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri almak Kuruluşun sorumluluğundadır. 

Yetkilendirme başvurusu 
MADDE 6 – (1) Kuruluş, radyoaktif kirliliğin giderilmesini içeren çevresel iyileştirme

faaliyetlerine ilişkin yetkilendirme başvurusunda;  
a) Kimlik bilgilerini,
b) Yönetsel yapısını ve sorumlulukların dağılımını,
c) Yasal temsilcilerini ve bu temsilcilerin imza sirkülerini, 
ç) Alanın mülkiyetine veya kullanım hakkına ilişkin belgeyi,
d) Alana ilişkin adres, koordinat, yüz ölçümü, uygun ölçekli haritalar ve alan üzerinde

varsa radyoaktif kirliliğe maruz kalmış olan yapı, sistem ve bileşenlerin yüz ölçümlerini ve
alandaki yerlerini gösteren krokileri, 

e) Alanın radyoaktif kirliliğe maruz kalmasına neden olduğu bilinen ya da tahmin edilen
geçmiş ve/veya devam eden faaliyetler hakkındaki bilgi ve belgeleri,

f) Alandaki bilinen radyoaktif, kimyasal ve biyolojik kirlilik kaynaklarını,
g) Faaliyet takvimini,
ğ) Teknik altyapısını, deneyimini ve insan kaynağını gösteren bilgi ve belgeler ile varsa

yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin çevresel iyileştirme faaliyetindeki görevlerini, sorumluluk-
larını ve yeterliliklerini gösteren bilgi ve belgeleri,

h) Radyoaktif kirliliğin giderilmesine ilişkin asgari olarak yöntem, ekipman, radyoaktif
atık yönetimi, radyasyondan korunma ve acil durum önlemlerini içeren teknik raporu,

ı) Talep edilmesi durumunda, biçim ve içeriği Kurum tarafından belirlenen, alanın rad-
yolojik karakterizasyon raporunu,

içeren bilgi ve belgeleri Kuruma sunar. 
(2) Sadece koruyucu tedbirler alınmasını içeren ya da radyoaktif kirliliğin kısmen gi-

derilmesi ve koruyucu tedbirler alınmasını içeren durumlarda, başvuruda sunulacak bilgi ve
belgeler Kurum tarafından ayrıca belirlenir.

Yetkilendirme başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Kurum sunulan bilgi ve belgeleri gözden geçirme ve değerlendirmeye

tabi tutar. Kurum, değerlendirme sürecinde Kuruluştan ilave bilgi ve belge talep edebilir.
(2) Sunulan bilgi ve belgelerde görülen eksiklikler Kuruluşa bildirilir. Kuruluş bunları

Kurum tarafından belirlenen sürede tamamlayarak Kuruma vermekle yükümlüdür. 
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(3) Yetkilendirme kararı Kurum tarafından verilir. Nihai kararın olumsuz olması halin-
de, bu durum gerekçeleri ile birlikte Kuruluşa bildirilir. Kararın olumlu olması halinde, yetki-
lendirmeye ilişkin kapsam ve koşulları da içeren yetki belgesi Kuruluşa verilir.

Çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi
MADDE 8 – (1) Yetki belgesi alan Kuruluş çevresel iyileştirme faaliyetlerini belirlenen

kapsam ve koşullar çerçevesinde yürütmeye başlar. 
(2) Çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmeye başlanması için yetki belgesi alın-

dıktan sonra Kuruluşa altı aya kadar süre verilir. 
(3) Kuruluş, faaliyet takviminde değişiklik yapılması gerektiği durumlarda, değişikliğin

gerekçelerini de içeren raporu Kuruma sunar. Kurumun uygun bulması durumunda Kuruluş,
faaliyet takviminde değişiklik yapar.

(4) Çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, yeni gelişmeler veya de-
netim bulguları ışığında, daha önce saptanmamış veya dikkate alınmamış yeni bilgi ve bulgular
elde edilirse, Kuruluş çevresel iyileştirme faaliyetlerinde yapılacak değişiklikleri ve/veya ilave
çevresel iyileştirme faaliyetlerini belirler ve bu faaliyetler ile gerekçelerini içeren raporu Ku-
ruma sunar.  Kurumun uygun bulması durumunda Kuruluş, 5 inci maddenin onuncu fıkrasında
belirtilen sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, bu faaliyetleri yürütür.

(5) Kuruluş yetki belgesinde belirtilen süre içerisinde yetkiye konu faaliyetlerini yü-
rütmeye başlamadığı takdirde veya faaliyet yürütülmeye başladıktan sonra altı aydan uzun sü-
reli faaliyetlerini durdurması durumunda, gerekçelerini içeren bir raporu Kuruma sunar. Kurum,
durum özelinde değerlendirme yaparak yetkilendirmenin iptaline, askıya alınmasına, devamına
ya da yetkilendirmenin kapsam ve koşullarında değişiklik yapılmasına yönelik karar verir.  

(6) Faaliyet takvimine bağlı olarak çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin ilerleme
raporları, Kurum tarafından belirlenen sıklıkta Kuruluş tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur. 

Alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması başvurusu
MADDE 9 – (1) Radyoaktif kirliliğin giderilmesini içeren çevresel iyileştirme faali-

yetlerinin tamamlanmasının ardından, Kuruluş alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması ama-
cıyla Kuruma başvuruda bulunur. 

(2) Kuruluş alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması başvurusunun ekinde, yürütülen
çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin raporu ve alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması
için gerekli şartların sağlandığını gösteren radyolojik karakterizasyon raporunu Kuruma sunar. 

Alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Kurum, alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması başvurusunda su-

nulan bilgi ve belgeleri gözden geçirme ve değerlendirmeye tabi tutar. Kurum değerlendirme
sürecinde ilave bilgi ve belge talep edebilir.

(2) Sunulan bilgi ve belgelerde görülen eksiklikler Kuruluşa bildirilir. Kuruluş bunları
Kurum tarafından belirlenen sürede tamamlayarak Kuruma vermekle yükümlüdür. 

(3) Düzenleyici kontrolden çıkarma kararı Kurum tarafından verilir ve Kuruluşa bildi-
rilir.

Yetkinin sona ermesi
MADDE 11 – (1) Kuruluşun çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin yetkisi, aşağıdaki

hallerde sona erer:
a) Kurum tarafından alanın düzenleyici kontrolden çıkarma kararı verilmesi.
b) Sadece koruyucu tedbirler alınmasını içeren ya da radyoaktif kirliliğin kısmen gide-

rilmesi ve koruyucu tedbirler alınmasını içeren durumlarda, Kurum tarafından yetkilendirme
kapsamında belirlenen faaliyetlerin tamamlandığına karar verilmesi.

c) Kuruluşun alan üzerindeki mülkiyet veya kullanım hakkının sona ermesi.
ç) Kuruluşun talep etmesi ve Kurumun uygun bulması.
d) Yetkilendirmenin Kurum tarafından iptal edilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer durumlar
MADDE 12 – (1) Çevrede radyoaktif kirliliğe yol açan acil durumlar sonrası yürütü-

lecek çevresel iyileştirme faaliyetleri için Kurum gerekli kararları alır.
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(2) Radyoaktif madde ile kirlenmiş malzemelerin gömüldüğü alanlarda ve üzerlerinde
yürütülmesi planlanan, sadece koruyucu tedbirler alınmasını içeren çevresel iyileştirme faali-
yetleri için Kurumdan görüş alınır.

Denetim ve yaptırım
MADDE 13 – (1) Kuruluşun çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri,

ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumun denetimine tabidir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ilgili mevzuat veya

yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması ha-
linde yaptırım uygulanır.

(3) Yaptırımlar; yetkinin askıya alınmasını, kısıtlanmasını, iptalini ve 702 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak idari para cezalarını içerir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış

ve henüz karara bağlanmamış olan yetkilendirme başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır.  

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(7) Başka şirket bünyesinde istihdam edilmekle birlikte bankada geçici veya sürekli
olarak çalışan personel aracılığıyla yapılanlar hariç olmak üzere, destek hizmeti kuruluşlarından
sağlanacak pazarlama faaliyeti mevduat veya katılım fonu kabulü hariç bireysel nitelikli ürün
ve hizmetlerin, 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı mad-
desinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen perakende alacaklar sınıfına giren ürün ve hiz-
metlerin, her türlü gayrimenkul ve vasıta alım satımına yönelik ürün ve hizmetlerin ve kredi
kartlarının pazarlanması ile sınırlıdır. Bankalarca mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki
faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması konusunda destek hizmeti alınması durumunda,
pazarlama faaliyetleri oto bayilerinde, ikinci el motorlu araç satışı konusunda ilgili mevzuata
göre alınması gereken yetki belgelerine sahip işletmelerde, emlak ofislerinde, çağrı merkezleri
kullanılarak, şube içerisinde hizmet sunularak veya internet, televizyon, telefon, elektronik hiz-
met birimleri ve mevzuat ile izin verilen diğer dağıtım kanalları yoluyla gerçekleştirilebilir.
Pazarlama hizmeti alımına ilişkin olarak ilgili diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslar saklıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/11/2011 28106

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/1/2013 28543
2- 4/3/2017 29997
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TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN

HİZMETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemle-

rinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Kod) sertifikasına sahip ticari yük taşımacılığına hizmet veren kıyı tesislerinde, sadece gemilere
verilen hizmetleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;
a) Kıyı tesislerinde Bakanlık birimleri ve diğer kamu kurumlarının görev alanları çer-

çevesinde ücretini belirledikleri hizmet kalemlerini,
b) Sadece kabotaj kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan gemilere hizmet veren

kıyı tesislerinin hizmet kalemlerini,
c) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından gemilere verilen hizmet kalemlerini,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci
maddesine, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenle-
meler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine, 14/4/1341 tarihli ve 618
sayılı Limanlar Kanununa ve taraf olduğumuz ilgili uluslararası mevzuata dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Gemi ilgilisi: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile gemiyi temsile yet-

kilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
c) Hizmet kalemi: Kıyı tesislerinde, gemilere verilen hizmet çeşitlerini,
ç) Hizmet tarifesi: Kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmetlerin karşılığı ücretleri gös-

teren fiyat çizelgesini,
d) ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,
e) İdare: Denizcilik Genel Müdürlüğünü,
f) Kıyı tesisi: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu sertifikasına sahip ti-

cari yük taşımacılığına hizmet veren kıyı tesislerini,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili ulusal

mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarda ve sözleşmelerde belirtilen tanımlar
esas alınır.

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Gemilere verilen hizmet kalemleri, kıyı tesisleri tarafından belirlenir.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki kıyı tesislerinde uygulanan tarifelerde rekabeti engelleyici

hususlar tespit edilmesi halinde, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamakla sınırlı olmak
üzere gemilere verilen hizmet kalemleri ve hizmet tarifeleriyle ilgili, İdare tarafından düzen-
leyici ve denetleyici gerekli tedbirler alınarak tavan ve taban fiyat Bakanlık Makamı onayıyla
belirlenebilir.

(3) İdare, ülkede yaşanacak ulusal güvenliği tehdit eden olaylar, doğal afetler, bölgesel
veya küresel salgın gibi mücbir sebepler halinde kıyı tesislerinde uygulanan tüm hizmet ka-
lemlerinde ve hizmet tarifelerindeki ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Kıyı tesisinin sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Kıyı tesisi, gemilere verilen hizmet kalemlerinin yer aldığı tarife lis-

tesini ve hizmetlerin kapsamını kurumsal internet sitesinde yayımlar.
(2) Kıyı tesisleri, kurumsal internet sitesinde yayımladıkları hizmet tarife listesi ve hiz-

met kapsamı ile gemi ilgilisini bilgilendirmiş kabul edilir.
(3) Kıyı tesisleri uygulayacakları hizmet tarifelerinde İdare tarafından hâlihazırda be-

lirlenen veya belirlenecek olan sınırlara riayet eder.
(4) Kıyı tesisleri uyguladıkları hizmet tarifelerini, talep edilmesi halinde 15 gün içeri-

sinde İdareye sunar.
(5) Kıyı tesisleri, verdikleri hizmetlere karşılık düzenlendikleri faturaları, doğrudan ge-

mi ilgililerine keser.
(6) Kıyı tesisleri, kurumsal internet sitelerinde belirledikleri hizmet tarifelerindeki üc-

retler tavan ücret olarak kabul edilir ve bu fiyatların üzerinde bir fiyat ile hizmet veremezler.
Denetim
MADDE 7 – (1) Hizmet tarifeleri ile ilgili usulsüz uygulamalar ve şikâyetler idare ta-

rafından değerlendirilir ve neticelendirilir.
(2) İdareye iletilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak mahallinde yapılacak denetimler,

İdare ve/veya ilgili liman başkanlığı tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan bir
komisyon tarafından yapılır. Denetim sonucunda tespit edilen hususlara ilişkin komisyon ta-
rafından hazırlanan denetim raporu, ilgili liman başkanlığı tarafından İdareye gönderilir.

(3) İdare, belirlediği hizmet tarifelerine ait uygulamaların izlendiği, denetlendiği ve il-
gililer arasında bilgi akışının sağlandığı web tabanlı bir sistem oluşturabilir ve bu sistemin kul-
lanılmasını talep edebilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket edenlere 20.000 Türk Lirası,
b) 6 ncı maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit

edilen kıyı tesislerine, hizmet karşılığı kesmiş oldukları faturanın on katı oranında,
c) 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilen kıyı

tesislerine 20.000 Türk Lirası,
ç) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilen kıyı tesislerine

20.000 Türk Lirası
idari para cezası, İdare veya liman başkanlıklarınca uygulanır.
(2) Birinci fıkra uyarınca uygulanan idari yaptırımların, uygulandığı tarihten itibaren

bir yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde ilk cezanın iki katı oranında idari para cezası
uygulanır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında uygulanan idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir
ay içinde ödenir.

(4) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.

(5) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir
Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 9 – (1) 16/5/2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı

Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                11 Aralık 2020 – Sayı : 31331



11 Aralık 2020 – Sayı : 31331 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yozgat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10285 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10391 

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

 
 10392 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

100 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Türk Standardları Enstitüsü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 100 

adet Dizüstü Bilgisayar teknik şartnamesine ve HP, Lenovo, Dell markalarından birine uygun 
olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif 
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, markaları, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 16/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
tekliflerin iç zarflarıaynıgün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 
iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10370/1-1 
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KANTİN YERİNİN KİRAYA VERİLME İHALESİ YAPILACAKTIR 
Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Başhekimliğinden:  
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi idarenin göstereceği yerde -1. Kat 254 m2 (İkiYüzElliDört) Kapalı Alan, 21 m2 
(YirmiBir) Açık toplam 275 m2 (İkiYüzYetmişBeş) Kullanım Alanına Sahip, Kantin Yerinin 
Kiraya Verilmesi ihalesi yapılacaktır. 

1 - İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, hastane idarenin göstereceği yerde -l.Kat 254 m2 (İkiYüzElliDört) Kapalı Alan, 21 m2 
(YirmiBir) Açık toplam 275 m2 (İkiYüzYetmişBeş) Kullanım Alanına Sahip, Kantin Yerinin 
Kiraya Verilmesi 

2 - Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı: 
Şartname ve ekleri T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi-Satınalma Biriminde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı doküman bedeli Fevzi 
Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca-Pendik/İSTANBUL adresindeki     
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
(IBAN NO: Türkiye Halk Bankası Kartal Şubesi TR 220001200975700005100066) hesabına 
yatırıldıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Satınalma Biriminden satın alınacaktır. 

3 - İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 

Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca-Pendik/İSTANBUL adresinde 
21.12.2020 Pazartesi günü saat 10:30 da İhale Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. 
maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 - Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı: 
Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 2.623.736,76 TL (İkiMilyonAltıYüz 

YirmiÜçBinYediYüzOtuzAltıTürklirasıYetmişAltıKuruş) ve geçici teminat miktarı 78.712,10 TL 
(YetmişSekizBinYediYüzOnİkiTürklirasıOnKuruş) dur. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf 
içerisinde idareye sunulur. 

5 - İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu: 
5.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı, tüzel kişi ise 

tebligat adresi, 
5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) a- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

b- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, 
geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5.3. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

5.4. Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi ve 
vergi kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası, 
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5.5. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge. 
5.6. İhale tarihinden en çok 1 (bir) ay önce alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair 

belgenin aslı. 
5.7. Gerçek ve Tüzel kişi ihale tarihinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Sosyal Güvenlik 

Prim Borcu olmadığını gösterir belge. 
5.8. Gerçek ve Tüzel kişi ihale tarihinden en çok 1 (bir) ay öncesine ait Vergi Dairesinden 

alınmış Vergi Borcu olmadığını gösterir belge. 
5.9. İhale dokümanı (İdarece hazırlanan kira şartnamesi ile kira sözleşmesi) dosyada 

sunulacaktır. Kira şartnamesinin 53. maddesini altındaki bölüm ihaleye katılacak kişiler 
tarafından doldurularak imzalı ve kaşeli şekilde dosyaya konulacaktır. İstekliler dosya ve 
belgelerini ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul 
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Komisyonuna vereceklerdir. İstekliler ilanda 
belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Yönetmeliğin 
(Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik) 28. maddesi hükümlerine göre uygun 
olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Posta ile 
başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 10394/1-1 
—— • —— 

MAKİNA GÜCÜ İLE KONTEYNER İÇİ DOLDURMA/BOŞALTMA  
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/675371 
1- İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi 

No.97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 371 Faks: 0232 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin  
    adı ve miktarı : Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma/Boşaltma 

Hizmeti Alımı -36 Ay Süreyle Aylık Yaklaşık 52.000 
Ton Toplam 1.872.000 Ton  

3- İhale Tarihi ve Saati : 
a) İhale Tarihi : 23.12.2020 
b) İhale Saati : 14:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 23.12.2020 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosu 
Satın Alma Servisi’nde ( Teknik Müdürlük Binası ) görülebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İzmir 
Liman İşletmesi Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL 
(İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 10363/1-1 
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200 GR. DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.000.000 adet 200 Gr. Demlik Süzen Poşet Çay Kutu 

İskeleti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 90,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31.12.2020 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

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

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

 10330/1-1 
—— • —— 

10.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL - TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 
1-Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 10.000 Ton Paketli Çay Tahmil - Tahliye işi % 20 artar - 

azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale 
Usulü ile yaptırılacaktır. 

2-İşle ilgili teknik ve idari şartname Bölge Müdürlüğümüzden bedelsiz temin edilebilir. 
3-Yüklenici firma adayları 22.12.2020 Salı günü saat 11.30’a kadar özel şartnamede 

ihaleyle ilgili hükümler bölümünde yer alan belgeleri satın alma komisyonumuza elden teslim 
edecek ihaleye katılım belgesi alacaktır. 

4-İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri TL/TON fiyat üzerinden işin en az % 3 ü kadar 
geçici teminat bedelini bankaya yatıracaklardır. 

5-Bu iş için 3 işçi çalıştırılacaktır. 
6-Adaylar ihalede TL/TON üzerinden KDV hariç fiyat vereceklerdir. 
7-İhale 22.12.2020 pazartesi günü saat 14.00’ de Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 
8-İhalenin 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmadığı, 

(ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç) Teşekkülümüzün ihaleyi tamamen veya kısmen 
yapıp yapmamakta serbesttir. 

 10388/1-1 
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15.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüzce 2021 yılı için ihtiyaç duyulan toplam 15.500 ton su buharı % 20 

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

2- Bu işe ait şartnameler 100.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Kalecik Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Kalecik Köyü İyidere - RİZE adresinden temin edilecektir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2020 Salı günü saat 12.00’a kadar Kalecik Çay 
Fabrikası evrak kayıt bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 12.00’ da açılacaktır. 

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

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

gün olmalıdır. 
7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici 

teminat yatıracaklardır. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8- İhale Kalecik Çay fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Fiyat değerlendirmesinde tek fiyat verilecek olup yalnızca TL bazında verilen teklifler 

değerlendirilecektir. 
11- Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 10372/1-1 

—— • —— 
60 ADET 80 HZ RAY DEVRESİ ALICI ÜNİTESİ VE 25 ADET 80 HZ RAY DEVRESİ 

VERİCİ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2020/666775 
1 - İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mah. 

Hipodrom Caddesi No: 3 06330 Altındağ /ANKARA  
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (312) 520 43 71 - 520 43 11 - 0 (312) 520 62 05 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
     Adı ve miktarı  : 60 adet 80 Hz ray devresi alıcı ünitesi ve 25 adet 80 Hz 

ray devresi verici ünitesi temini.  
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 06/01/2021 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 10397/1-1 
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ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KURULMASI VE 
TEKNİK DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 
1. Kurulum, teknik destek ve sözleşme ile ilgili tüm masrafları yüklenici tarafından 

karşılanmak üzere, Kütahya’da çalışan mevcut 287 adet ve ileride idare kararına istinaden 
çalıştırılabilecek olan tüm toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve bu 
sistemde olması gereken teknik yeterlilik şartları ile sistemden beklenen işletme fonksiyonlarının 
kurulması ve teknik destek sağlaması işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 
gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 24 Aralık 2020 / Perşembe / 14.00 
3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Encümen 

Toplantı Salonu Kat:2 
4. Pazarlık Süreci: 
4.1. İhale günü talipli çıkmaması durumunda kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. 

Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır. 
5. İşin Süresi: 
5.1. 5 (beş) yıllığına yapılacaktır. (Açıklama İdari şartnamede yazılıdır.) 
6. Muhammen Bedel / Geçici Teminat Bedelleri: 
6.1. Muhammen Bedel: 1.800.000,00 TL + KDV 
6.2. Geçici Teminat Bedeli: 270.000,00 TL (5 yıllık karşılığı) 
7. İhalenin Yapılış Tarzı: 
7.1. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 37’nci maddede yazılı olan 

Kapalı Teklif Usulüne göre yapılacak, istekli tarafından; toplu taşıma ücret hasılatının KDV’siz 
miktarında işletici ve idare payı olarak belirlenen %97,20 (yüzdedoksanyedivirgülyirmi) + KDV 
miktarı üzerinden kapalı teklif usulü ile artırma yaparak teklif verilecektir. 

7.2. Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40’ıncı maddesinin 25.01.2007-5577/1 
tarihli ek fıkralarına göre alınacak ve işlemler buna göre yapılacaktır. 

8. Ödeme Şekli ve Şartları: 
8.1. İdari şartnamede yazılıdır. 
9. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları): 
9.1. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca 

irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi, 
9.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası, 
9.2.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (ihalenin yapıldığı tarihten en 
fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) 

9.2.2. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya 
Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 
1 (bir) ay öncesinde alınmış) 

9.2.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge. 



11 Aralık 2020 – Sayı : 31331 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

9.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi 

olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
9.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son 

sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren ticaret sicil 

gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu 
gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. 

9.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
9.6. İstekli teklifinde eğer var ise ihale tarihinden önce ilgili Belediyeler veya bağlı 

iştirakleri tarafından düzenlenmiş iş yaptığına dair belgeleri, referans listesi ile beraber 

tekliflerinde verecektir. 
9.7. İsteklinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını 

içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 
9.8. İstekli, bağlı bulunduğu vergi dairesinden ihale gününden en fazla 1 (bir) ay 

öncesindeki bir tarihte alınmış vergi borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına 

koyacaktır. 
9.9. İstekli Sosyal Güvenlik Kurumundan ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki 

bir tarihte alınmış prim borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır. 

9.10. Bu şartnamenin 6’ncı maddesindeki şartlardaki geçici teminatın yatırıldığına dair 
alındı belgesi veya banka teminat mektubu verecektir. 

9.11. İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde ortakların belirtildiği ortak 

girişim beyannamesini verecektir. 
9.12. İstekliler, teklif ettikleri validatör cihazına ait sertifikaları teklifleri ile birlikte 

sunacaktır. 

9.13. İstekliler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 
ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi veya ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sistemi, sertifikalarını teklifleri ile birlikte sunacaktır. 
9.14. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını teklifleri ile birlikte 

sunacaktır. (Şartname bedeli 500,00 TL) 

9.15. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılacaktır. 
9.15.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato 

ilân eden, işlerini askıya alan. 

9.15.2. İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından 
dolayı mahkeme İdaresi altında bulunan. 
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9.15.3. Mevzuat hükümleri uyarınca ihaleye girmesine engel teşkil eden sosyal güvenlik 
prim borcu olan, 

9.15.4. İhale şartnamesini satın almayan, 
9.15.5. Mevzuat hükümleri uyarınca ihaleye girmesine engel teşkil eden vergi borcu olan, 
9.15.6. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı 

kararıyla hüküm giyen. 
9.15.7. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki 

faaliyetten men edilmiş olan. 
9.15.8. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya 

sahte belge verdiği tespit edilen, 
9.15.9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesine göre ihaleye katılamayacağı 

belirtildiği halde ihaleye katılan ve yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. 
9.16. Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: İhaleyi 

yapan idarenin; 
9.16.1. İta amirleri, 
9.16.2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, 
9.16.3. (9.16.1) ve (9.16.2) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar 

(ikinci derece dâhil) kan ve sihri hısımları, 
9.16.4. (Değişik: 2/3/1984-2990/2 md.) (9.16.1), (9.16.2) ve (9.16.3) bentlerinde belirtilen 

şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar 
hariç) 

9.16.5. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

9.17. İstekli tarafından her ne suretle olursa olsun, gerçeğe aykırı bilgi ya da bilgileri 
içeren ya da yetkisiz kurum ve kuruluşlardan alınmış veya yetkili imza sahiplerince 
düzenlenmemiş belge sunulması durumunda, istekli ihale dışı bırakılarak teminatları gelir 
kaydedilir. 

9.18. Bu şartnamenin 7’nci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini, ihale 
dosyasına ekleyecektir. 

10. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri 
eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem 
Şefliğine (Belediye Ana Hizmet Binası Kat: 2) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim 
edecekler ve ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı (ek fıkraları dâhil) 
maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır. 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Ana Hizmet 
Binası Kat: 2) müracaatları ilan olunur. 10304/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 10414/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10415/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10416/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10417/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10433/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10445/1-1 

  



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 11 Aralık 2020 – Sayı : 31331 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10446/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10432/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10366/1-1 
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10413/1-1 

  



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 11 Aralık 2020 – Sayı : 31331 

 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

 
 10335/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Konak Eğitim Vakfı, İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2020 tarihinde 

kesinleşen, 01.07.2020 tarihli E: 2019/122 K: 2020/108 sayılı kararı ile dağılmıştır. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 10347/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/11/2020, 12/11/2020 ve 26/11/2020 tarihli 

Kararlarıyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde lisans verilen/lisansı sona erdirilen/lisansı iptal edilen tüzel kişiler listesi: 

1 
06/11/2020 tarihli ve 9673-11 sayılı Kurul Kararı ile; 
Serman Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye “Cerle Döllük HES” projesi için 
verilen 30/09/2010 tarihli ve EÜ/2790-1/1128 numaralı üretim lisansı iptal edilmiştir. 

2 

06/11/2020 tarihli ve 9673-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ziyaret RES Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Ziyaret RES” üretim 
tesisi için verilen 24/12/2009 tarihli ve EÜ/2352-2/1572 numaralı üretim lisansı 06/11/2020 
tarihi itibariyle sonlandırılarak, Manres Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Ziyaret RES” 
üretim tesisi için, 06/11/2020 tarihinden itibaren 32 (otuziki) yıl 2 (iki) ay 21 (yirmibir) gün 
süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

3 
12/11/2020 tarihli ve 9683-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Boren Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Boren BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

4 

12/11/2020 tarihli ve 9683-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Avcıkoru Çöp Biyogaz Santrali” 
projesi için verilen 08/10/2020 tarihli ve EÜ/9599-2/04650 numaralı üretim lisansı sona 
erdirilmiştir. 

5 
12/11/2020 tarihli ve 9699-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Uygun Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Adapazarı RES” projesi için, 
49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

6 

26/11/2020 tarihli ve 9718-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Sowa Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne “Kastamonu Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” için 
verilen 27/09/2018 tarihli ve EÜ/8082-2/04058 numaralı üretim lisansı 26/11/2020 tarihi 
itibarıyla sona erdirilerek, Mirsa Enerji Geri Dönüşüm İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
Ltd Şti.’ne “Kastamonu Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” için 26/11/2020 tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere 27/09/2028 tarihine kadar geçerli olacak, 7 (yedi) yıl, 10 (on) ay, 1 
(bir) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

7 

26/11/2020 tarihli ve 9718-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Göktaş HES Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Göktaş HES” üretim tesisi için verilen 
29/08/2018 tarihli ve EÜ/8028-6/04021 numaralı üretim lisansı 26/11/2020 tarihi itibarıyla 
sonlandırılarak, Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’ne “Göktaş HES” üretim tesisi 
için, 35 (otuzbeş) yıl 18 (onsekiz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim 
lisansı verilmiştir. 

8 

26/11/2020 tarihli ve 9743 sayılı Kurul Kararı ile; 
Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kula Piroliz 
Yöntemiyle Atıklardan Enerji Üretimi Tesisi Biyokütle Projesi” projesi için verilen 
04/04/2012 tarihli EÜ/3760-2/2302 numaralı üretim lisansı iptal edilmiştir. 

 10359/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/11/2020 ve 12/11/2020 tarihli Kararıyla Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler listesi: 

1 
06/11/2020 tarihli ve 9675-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle İletim Lisansı verilmiştir. 

2 
12/11/2020 tarihli ve 9684-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ergaz Akaryakıt Lpg Lng Cng Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl 
süreyle Depolama Lisansı verilmiştir. 

3 
12/11/2020 tarihli ve 9684-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ergaz Akaryakıt Lpg Lng Cng Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl 
süreyle Dağıtıcı Lisansı verilmiştir. 

 10359/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 tarihli Kararı ile, Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen/lisansı sona erdirilen 
tüzel kişiler listesi: 

1 
12/11/2020 tarihli ve 9685-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Avgaz Enerji A.Ş.’nin 18.04.2019 tarihli ve LPG-DPO/8544/20184 numaralı LPG 
depolama lisansı sona erdirilmiştir. 

2 
12/11/2020 tarihli ve 9685-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 11.05.2006 tarihli ve 
LPG-DAĞ/755-22/03024 numaralı LPG dağıtıcı lisansı sona erdirilmiştir. 

 10359/3/1-1 

—— • —— 
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 07 Aralık 2020 

tarihli ve 31327 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki 
gibi düzeltilmiştir. 

SIRA 
NO 

BİRİMİ UNVANI DER. AD. 
ALES TÜRÜ 
VE PUANI 

YAB. DİL 
PUANI 

İLAN ŞARTLARI 

2 

Şebinkarahisar 
Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Elektrik ve Enerji 
Bölümü Elektrik Prg. 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders Verecek) 
6 1 

ALES- 70 
EA/SÖZ/SAY 

- 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik- 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, Enerji 
Sistemleri Mühendisliği, Elektrik 
Öğretmenliği veya Elektronik ve 
Haberleşme Öğretmenliği 
bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak, aynı alanların 
birinde tezli yüksek lisans yapmış 
olmak 

 10405/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  Nitelikli İş Gücünü Destekleme Vakfı 

VAKFEDENLER: Nazımcan ÖNER, Gökhan YANIK, Burak YİĞİTER, Metin 

KARAKUŞ, Ali TONBUL, Ali KARAĞAÇ, Erdem TONBUL, Sadık ŞAHİNAL 

VAKFIN İKAMETGÂHI:  KIRIKKALE 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kırıkkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.11.2020 tarihinde kesinleşen, 26.10.2020 

tarih ve 2020/136E., 2020/121K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Üreten Türkiye’nin tüm meslek gruplarında sahip olduğu iş gücünü, 

çalışan personellerini desteklemek, personellerin ihtiyaç duydukları ve iş sahibi olmalarını 

kolaylaştıracak her türlü eğitim, sertifikasyon ve mesleki yeterlilik belgelendirme faaliyetleri için 

ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayabilmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleştirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL  (Seksen Bin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Nazımcan ÖNER, Gökhan YANIK, Burak YİĞİTER, Metin 

KARAKUŞ,  Erdem TONBUL 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 10342/1-1 

—— • —— 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

08.12.2020 tarihli ve 31328 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi ilanımız 

içerisinden aşağıda belirtilen kadro ilanı iptal edilmiştir. 

İlan 

Sıra 

No. 

Birimi Bölümü 

Ana Bilim,  

Ana Sanat Dalı/ 

Programı 

Unvanı Derece Adet Özel Şartlar 

03 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Yeni Türk Dili 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Doktorasını Yeni Türk Dili ana bilim 

dalında yapmış olmak. Türkiye Türkçesi 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

 10434/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fen Fakültesinin 
Doçent kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

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

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

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

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

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Fen 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Doçent 1 

Hücre biyolojisi alanında 

çalışmak; sentrozom ve silya 

bozuklukları konularında 

uzman olmak. 

28 Aralık 2020 

 10350/1-1 
—— • —— 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

09/12/2020 tarihli ve 31329 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim üyesi ilanı kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık 
Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu Anabilim Dalı Profesör kadrosu ilan açıklama metni 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet Derece Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi / 
Sağlık Kurumları 

Yönetimi ve 
Organizasyonu 

Profesör 1 1 
Sağlık Kurumları Yönetimi 
alanında Doçentliğini almış 
olmak. 

 10412/1-1 
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Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI  

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde 
vermeleri gerekmektedir. 

Fakülte Kadro Sayısı Unvan Uzmanlık Alanı 

Hukuk Fakültesi 1 Doktor Öğretim Üyesi Medeni Usul ve İcra İflas 
Hukuku 

Başvuru Adresi : Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin 
Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN 

Başvuru Başlangıç Tarihi  : 11.12.2020 
Başvuru Bitiş Tarihi  : 26.12.2020 
 10348/1/1-1 

—— • —— 
Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:  

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen 
belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile 
yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet 
üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Fakülte Bölüm Kadro 
Sayısı Unvan ALES Özel Koşullar Sınav Takvimi 

Meslek 
Yüksekokulu 

Sosyal 
Hizmetler 1 Öğr. Gör. ALES (EA) 

70 

Sosyal Hizmetler 
alanında tezli yüksek 
lisans mezunu olmak 

Duyuru Başlama Tarihi 
11.12.2020 

Son Başvuru Tarihi 
26.12.2020 

Ön Değerlendirme Tarihi 
29.12.2020 

Sınav Giriş Tarihi 
04.01.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi 
05.01.2021 

İSTENEN BELGELER  
1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,  
2- YÖK formatlı özgeçmiş.  
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,  
4- 2 adet fotoğraf  
5- Adli sicil kaydı belgesi  
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK 

Denklik Belgesi)  
7- Lisans transkripti 
8- ALES belgesi 10348/2/1-1 
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize 

bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 

yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B 

fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI BİRİMİ ADET 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
AÇIKLAMALAR 

Büro 

Personeli 

Genel 

Sekreterlik 
1 KPSS P3 

Fakültelerin İktisat, İşletme veya Kamu 

Yönetimi lisans programlarından herhangi 

birinden mezun olmak. 

Büro 

Personeli 

Genel 

Sekreterlik 
1 

KPSS P3 

(Lisans için) 

/ 

KPSS P93 

(Önlisans için) 

-En az Önlisans mezunu olup, 

Üniversitelerin Gazetecilik, Medya ve 

İletişim, Basın ve Yayın veya Basın ve 

Yayıncılık bölüm/programların herhangi 

birinden mezun olmak. 

-Muhabir Kursu Eğitim Belgesine sahip 

olmak. 

-Diksiyon Eğitimi Katılım Belgesine sahip 

olmak. 

-Belgelendirmek şartıyla alanında en az 2 

(iki) yıl deneyimli olmak. 

Destek 

Personeli 

İdari ve Mali 

İşler Daire 

Başkanlığı 

1 KPSS P94 

Meslek liselerin Motor bölümü mezunu 

olup, “Motor Bakım Onarım”, “Katı ve 

Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi”, “Doğalgaz 

Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi” ile “İş Sağlığı 

ve Güvenliği” belgelerine sahip olmak. 

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:  

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,  

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
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4- 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, 
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.  

5- Askerlik durumu itibariyle;  
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,  
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,  
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  
6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.  
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.  

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak.  

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:  
Başvuru Yeri/Adresi: 
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad. 27010 Şahinbey/GAZİANTEP 
Başvuru Tarihleri: 
Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Gaziantep 

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi resmi internet sayfası www.gibtu.edu.tr den ilan tarihi 
itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile 
Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 
tarihine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde 
yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru evrakının, yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir.  

Müracaat İçin İstenen Belgeler:  
1. Başvuru Formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 
2. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)  
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3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4. Öğrenim Belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan 

karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda 

ibraz etmesi gerekmektedir.)  

5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Kontrol numaralı)  

– Lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı 

– Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı 

– Lise mezunları için 2018 KPSSP94 puanı (İlanın Resmî Gazete’de yayımlanmasının 

akabinde 2020 KPSS lise sınav sonuçlarının açıklanması halinde; adaylar 2020 (KPSSP94) puanı 

ile de başvuruda bulunabilecektir.) 

6. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya e-Devlet üzerinden temin edilen kontrol edilebilir 

şekilde oluşturulmuş olmalıdır.)  

7. Belge ve Sertifikaların aslı veya onaylı örneği (İlan şartlarında belirtiliyor ise) 

8. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte 

çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur. (İlan 

şartlarında belirtiliyor ise) 

* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname 

ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi 

zorundadır.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:  

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim 

tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 

Yerleştirme sonuçları www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi 

içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 

yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 

adaylara tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların 

http://www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları 

için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri 

gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin 

http://www.gibtu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde 

istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama 

işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı 

tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.  

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 10389/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS 
B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş 
kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı 
sırasına göre 4-B “Yurt Yönetim Personeli” alınacaktır. 

 

İL 
KADIN 

KONTENJAN  

ERKEK 

KONTENJAN 

TOPLAM 

KONTENJAN 
İL 

KADIN 

KONTENJAN  

ERKEK 

KONTENJAN 

TOPLAM 

KONTENJAN 

ADIYAMAN 2 3 5 KAHRAMANMARAŞ 1 0 1 

AFYONKARAHİSAR 10 10 20 KARABÜK 4 8 12 

AĞRI 8 8 16 KARAMAN 9 11 20 

AKSARAY 8 2 10 KARS 7 3 10 

AMASYA 9 0 9 KASTAMONU 3 2 5 

ARDAHAN 1 2 3 KIRIKKALE 6 0 6 

ARTVİN 2 1 3 KIRKLARELİ 7 5 12 

AYDIN 2 0 2 KİLİS 3 2 5 

BALIKESİR 7 5 12 KONYA 0 3 3 

BARTIN 0 1 1 KÜTAHYA 3 1 4 

BAYBURT 0 1 1 MALATYA 7 8 15 

BİLECİK 4 2 6 MANİSA 7 8 15 

BİNGÖL 2 0 2 MUĞLA 1 1 2 

BİTLİS 2 1 3 MUŞ 1 1 2 

BOLU 1 2 3 NEVŞEHİR 9 13 22 

BURDUR 0 2 2 NİĞDE 5 3 8 

ÇANAKKALE 1 0 1 ORDU 1 0 1 

ÇANKIRI 6 9 15 OSMANİYE 1 0 1 

ÇORUM 10 10 20 SAKARYA 10 14 24 

DENİZLİ 3 3 6 SAMSUN 2 1 3 

DÜZCE 7 8 15 SİİRT 8 6 14 

EDİRNE 1 1 2 SİNOP 2 1 3 

ELAZIĞ 2 0 2 SİVAS 13 12 25 

ERZİNCAN 4 4 8 ŞIRNAK 1 1 2 

ERZURUM 12 11 23 TEKİRDAĞ 2 1 3 

ESKİŞEHİR 1 0 1 TUNCELİ 0 2 2 

GAZİANTEP 3 1 4 UŞAK 0 1 1 

GİRESUN 13 5 18 VAN 4 1 5 

GÜMÜŞHANE 2 3 5 YALOVA 0 1 1 

HAKKARİ 0 1 1 YOZGAT 3 9 12 

IĞDIR 4 2 6 ZONGULDAK 8 4 12 

ISPARTA 15 9 24 Genel Toplam 270 230 500 

Not: Boş kontenjanların illere ve cinsiyete göre dağılımı, Bakanlığımız Personel Planlama Sisteminden alınan işgücü ihtiyaç verileri dikkate 

alınarak belirlenmiştir. 
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I- BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, 
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak, 
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) 
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, 
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna 

edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan 
sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 
Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal 
edilecektir. 

 Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. 
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 

(17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli 
Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır. 

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini 
başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir. 

3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak 
başvurularını tamamlayacaklardır. 

4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu 
onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. 

5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat 
şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa 
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. 
8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını 

sağlayabilecek nitelikte olmalıdır), 
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet 

belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi), 
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA 
1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir 

pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan 
adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava 
çağrılacaktır. 

2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla 
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. 

3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız 
internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. 
2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;  
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı 

vb.), (50 puan) 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan) 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 
e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan) 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) 
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin 

vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı 
belirlenecektir. 

3. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi’ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır. 
4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi 

sınav giriş belgelerinde yer alacaktır. 
5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden 

birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş 
belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir 
belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 

6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav 
hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde 
belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik 
yapılabilecektir. 

7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir 

kayıt yapılmayacaktır. 
VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 
1. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı 

ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. 
2. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü 

sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon için ilan edilen 
kontenjan sayısına göre belirlenecektir. 

3. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı 
kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.  

4. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, 
mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 

5. Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve 
üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ 
1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir. 
2. Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan 

edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden 

itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire 
Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara 
bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir. 
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4. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı 
ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına 
ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri 
bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul 
edilmeyecektir. 

VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA 
1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her 

bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi 
yapılacaktır. 

2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet 
sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

3. Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on 
beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli 
mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşme hakkı feshedilecektir. 

4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, 
askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde 
mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir. 

5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir 
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar 
göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli 
pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve 
başlatılabilecektir. Sınav sonuçları, müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli 
olacaktır. 

IX- DİĞER HUSUSLAR 
1. Yurt yönetim personeli 24 saat esasına göre hizmet veren Bakanlığımız taşra teşkilatına 

bağlı yurt müdürlüklerinde görev yapacak olup çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat 
çerçevesinde belirlenecektir. 

2. Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.  

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği 
ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 
Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bakanlığımız tarafından kendilerine bir bedel 
ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular 
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak 
imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire 
Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar 
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

X- İLETİŞİM 
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü  
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı  
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara 

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 10447/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Bakanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan; adı/unvanı, çalışma şekli, ücreti ve 
sayısı aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik hükümleri uyarınca 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan alınan 
(KPSSP3) puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer 
yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi 
devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak ilan edilen boş 
pozisyon sayısının 5 katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına 
göre 15 (on beş) “Sözleşmeli Bilişim Personeli” alınacaktır. 

 
Söz. Pozisyonun 

Adı/Unvanı 
Mezuniyet Bölümleri Çalışma 

Şekli 
Ücret Alınacak Personel 

Sayısı 
Karar Destek Uzmanı Bilgisayar mühendisliği, 

yazılım mühendisliği, 
elektrik mühendisliği, 

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik 
mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümleri, 

dört yıllık eğitim veren fakültelerin diğer 
mühendislik bölümleri, fen-edebiyat, eğitim ve 

eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve 
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile 

istatistik, matematik ve fizik bölümleri 
Tam 

Zamanlı 

Aylık Brüt 
Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 
Katına Kadar 

1 
Veri Tabanı Uzmanı 1 

Sistem Uzmanı 2 
Yazılım Geliştirme 

Uzmanı 6 

Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Uzmanı 

1 

Siber Güvenlik 
Uzmanı 

Bilgisayar mühendisliği, 
yazılım mühendisliği, 
elektrik mühendisliği, 

elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik 
mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

Aylık Brüt 
Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 
Katına Kadar 

1 

Kıdemli Yazılım 
Geliştirme Uzmanı 

2 

Yazılım Proje 
Yöneticisi 

Aylık Brüt 
Sözleşme Ücret 

Tavanının 4 
Katına Kadar 

1 

TOPLAM 15 
 
I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A- GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 
2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.) 
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d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin 
(a) bendi tabi olarak özel sektörde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır.)  

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı ve tam zamanlı çalışmaya engel durumu 
bulunmamak, 

g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, 
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım 
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak 
uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip 
olmak. 

B- ÖZEL ŞARTLAR 
1. Karar Destek Uzmanı  
a) SQL veri tabanları tasarlamak ve yönetimini yapmak, 
b) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirmek ve iyileştirmek, 
c) Master data management ve data quality management konularından sorumlu ve gerekli 

yapıları yönetmek, 
d) Veri ambarı ve ETL yapılarını sürekli iyileştirebilme donanımına sahip olmak, 
e) Data Mining, Perdictive Analytics konuları ile ilgilenmesi ve altyapıda değer yaratacak 

fırsatları çıkartmak, 
f) İş zekası portfolyosunu genişletecek verileri, veri ambarına besleyerek sürekli veri 

çeşitliliğinin büyümesine yardımcı olmak, 
g) Sürekli iyileşme düşüncesi ile çalışarak, iyileşme noktaları çıkartmak ve bunların 

gerçekleşmesinde katkıda bulunmak, 
h) Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamalarını yapmak ve gerekli yapıyı oluşturmak, 
i) En az 3 yıl İş Zekâsı alanında çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
j) Veri tabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics 

(kestirimsel analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak, 
k) BI/Raporlama araçları konusunda tecrübeli (Oracle OBIEE, Oracle ODI) olmak, 
l) Veri ambarı, iş zekâsı, datamart, raporlama, ETL ve OLAP uygulamaları hakkında 

deneyim sahibi olmak, 
m)  İleri seviyede SQL, PL/SQL diline hâkim, query optimizasyonu konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
n) Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle Database işlemleri (Relation’ların 

oluşturulması, table create, sequence, trigger, job, index, partitioning), Oracle Data Integrator 
ve/veya diğer ETL ürünlerini kullanmış olmak, ETL çözümleri geliştirebilmek, 

o) Oracle BI analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda (KPI, MAP, 
Alert, Ad-hoc analiz, hiyerarşik kırılımlar, karşılaştırmalı analizler) en az 3 yıl deneyim sahibi 
olmak, 
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p) Veri modellemesinde (fiziksel, mantıksal, kavramsal) bilgi sahibi olmak, 
q) Tercihen, Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials, Oracle 

Business Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist sertifikalarına sahip 
olmak. 

2. Veri Tabanı Uzmanı  
a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç 

(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
b) OCA sertifikasına sahip olmak, 
c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı 

yönetmiş olmak, 
d) Oracle Log Miner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak, 
e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket 

yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, 
f) Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN 

scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a eklemiş olmak, 
g) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında 

politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak, 
h) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve 

araçlarına hâkim olmak, 
i) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak, 
j) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve 

kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek, 
k) Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
l) Tercihen Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
m) Tercihen Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak. 
3. Sistem Uzmanı  
a) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip 

olmak, 
b) Microsoft Windows sunucu ailesi (2012,2012 R2,2016) bakım, izleme ve yapılandırma 

konularında tecrübe sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme 
ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak, 

c) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 8, Windows 10) ve bu işletim 
sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

d) Active Directory, DHCP, DNS, File Server, FTP Server, Microsoft Exchange Server, 
Microsoft Sharepoint Server, Microsoft SCCM, WSUS, WINS, Certification Autorithy 
ürünlerinden en az ikisi hakkında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine 
sahip olmak, 

e) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, bu alanda en az 3 (üç) yıl 
çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

g) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hâkim olmak, VMWare ürünlerinin ( vCenter 
Server 6, vsephere enterprise plus) kullanımında tecrübe sahibi olmak, 

h) İş Sürekliliği ve Yedekleme Stratejileri (RPO, RTO, Failover Clustering, Disaster 
Recovery) konusunda tecrübe sahibi olmak, 

i) Yedekleme Donanımları (NAS, SAN, Storage vb.) ve Yazılımları (Veam Backup and 
Replication 9,5 ve üzeri) konusunda tecrübe sahibi olmak, 
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j) Tercihen Microsoft® Certified Solutions Associate: (MCSA: Windows Server 2012) ve 
üzeri, Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging (MCSE: Messaging 2016) veya Microsoft 
Certified Solutions Expert: Productivity (MCSE: Productivity 2016) ve üzeri, VMware Certified 
Professional (VCP 6) ve üzeri, Veeam VMCE v9 ve üzeri, sertifikalarından en az ikisine sahip 
olmak. 

4. Yazılım Geliştirme Uzmanı  
a) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
b) Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme 

aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,  
c) .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak, 
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
e) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 
h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
i) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,  
j) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine 

hâkim ve deneyimli olmak, 
k) Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 
l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP 

vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 
m) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak, 
n) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 
o) Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak,  
p) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının 

doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak, 
q) Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş 

olmak, 
r) Tercihen Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Specialist: 

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS) sertifikalarına sahip olmak. 
5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı 
a) Tercihen Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren 

Bilgisayar Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

b) Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve 
bunu belgelemek, 

c) Openlayers, leaflet vb. kütüphaneleri kullanma konusunda tecrübe ve bilgi sahibi 
olmak, 

d) Object-oriented kavramlara ve programlama bilgisine sahip olmak, 
e) Entity Framework, NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM, JavaScript, MS SQL, 

Postgre SQL konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak, 
f) Open Street Map (OSM), GeoJson, MapInfo - MapBasic, Geoserver konularında 

tecrübe, bilgi ve en az ikisinden sertifika sahibi olmak, 
g) Masaüstü, web, mobil uygulama geliştirme ve Web servisleri konusunda tecrübe ve 

bilgi sahibi olmak, 
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h) Tercihen IOS veya Android tabanlı harita uygulamaları geliştirmiş olmak, 
6. Siber Güvenlik Uzmanı  
a) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda 

danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim 

teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,  
c) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak,  
d) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,  
e) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında 

bilgi ve tecrübeye sahip olmak,  
f) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web 

Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,  
g) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  
i) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak.  
j) "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli 

olmak,  
k) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,  
l) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.  
m)  5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,  
n) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak. 
o) CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed 

Penetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek. 
 
7. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı  
a) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma 

personeli olarak; yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi 
konusunda tecrübe sahibi olmak, 

b) Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu 
belgelemek, 

c) Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme 
aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek. 

d) .NET, C# ve ASP.NET, MVC konularında tecrübe sahibi olmak, 
e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
f) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
g) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
h) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 
i) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
j) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, 
k) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine 

hâkim ve deneyimli olmak, 
l) Windows servisleri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
m)  Entity Framework 5/6 konularında tecrübeli olmak, 
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n) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, 
ASP.NET vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 

o) Web servisleri; XML, SOAP, REST, APİ, GATEWAY gibi servis yönetim yazılımları 
konusunda tecrübe sahibi olmak, 

p) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) 
konusunda tecrübe sahibi olmak, 

q)  Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
r) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak, 
s) Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak, 
t) Tercihen geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının 

doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak, 
u) Tercihen en az 5 kişilik Yazılım Geliştirme Ekibi’ne Takım Liderliği yapma konusunda 

tecrübeye sahip olmak, 
v) Tercihen IOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde en az yüz bin indirme 

sayısına sahip uygulama geliştirmiş olmak, 
w) Tercihen Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified 

Solution Developer (MCSD), Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and 
CSS3 (MS), Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım 
ölçekleme konusunda sertifika sahibi olmak. 

8. Yazılım Proje Yöneticisi  
a) NET teknolojileriyle (C#) en az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu 

belgelemek, 
b) “MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications“ sertifikasına 

sahip olmak. 
c) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 7 

yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF) 
d) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments 

(PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu 
belgelemek, 

e) Türkiye genelinde kullanılan en az 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip büyük çaplı 
kamu projelerinde, takım lideri, yönetici vb. pozisyonlarda yer almış olmak. 

f) Windows web uygulama sunucuları yönetimi, bakımı, uygulama deployment 
konularında tecrübe sahibi olmak. 

g) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
h) Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
i) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j) NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konularında tecrübe sahibi olmak, 
k) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine 

hâkim ve deneyimli olmak, 
l) Sql Server Reporting Servis ile rapor geliştirmede ve web uygulamaları 

entegrasyonunda deneyimli olmak. 
m)  İleri seviye SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak, 
n) Oracle veri tabanı, MsSql Veritabanı, MySql veritabanı kullanan uygulamalar 

geliştirmiş olmak. 
o) MSSQL veri tabanı sorgularının performans analizleri (Tuning) hakkında tecrübe 

sahibi olmak. 
p) Redis, data caching, konularında tecrübe sahibi olmak, 
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q) Uygulamalarında elektronik imza kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak, 
r) iOS ve Android Mobil platformlarında çalışan bir uygulama geliştirmiş olmak, 
s) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF teknolojilere hakim olmak, bu servislerin 

kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
t) Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD 

(Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
u) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
1- Adaylar, başvurularını, 21 - 28 Aralık 2020 (17:00) tarihleri arasında basvuru.gsb.gov.tr adresi 

üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.  
2- Adaylar başvurdukları pozisyona ait aranan şartlar için III- BAŞVURU İÇİN 

GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere 
.jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir. 

3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Kaydet” butonunu kullanarak 
başvurularını tamamlayacaklardır. 

4- Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı pozisyonlardan sadece biri için 
başvuru yapabileceklerdir. 

5- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

6- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

7- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. 
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Biyometrik fotoğraf, 
2- Özgeçmiş, 
3- Lisans diploması veya e-Devlet üzerinden temin edilebilecek mezuniyet belgesi 

(eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik 
belgesi) 

4- KPSS puanını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı (KPSS puanı 
olmaması veya ibraz edilmemesi halinde 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.) 

5- YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil 
sınavlarından alınan puanın YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi 
çıktısı (Yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.) 

6- A- GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) bendinde belirtilen güncel programlama 
dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge/belgeler, 

7- Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti 
sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin 
niteliğine göre; Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, Kamu kurumlarında 
çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler, 

başvuru sistemine yüklenecektir. 
 Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş 

yerlerindeki bağlı bulunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer 
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak/elektronik olarak 
imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 
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 Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, 
e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması 
gerekmektedir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek 
ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçilerek teyit edilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu 
teyit edilemezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır. 

 Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren 
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 
hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri 
detaylı olarak içermesi gerekmektedir. 

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
1- Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 
esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan 
başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava 
çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak 
dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil 
puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

2- Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip 
birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava 
çağrılacaktır. 

3- Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru Bakanlığımız 
internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4- Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan 
edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav 
sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş 
kalması durumunda; Bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun 
gördüklerine aktarma yapabilecektir. 

5- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. 
V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ, TARİHİ VE BAŞARI SIRALAMASI 
1- Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. 
2- Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini 

(nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar 
sınava alınmayacaktır. 

3- Sözlü/uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel 
şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. 
Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulama yapılması talep edilecektir. 

4- Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihine ilişkin 
duyuru Bakanlığımız internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) daha sonra ilân edilecektir. 

5- Sözlü/uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve 
üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

6- Başarı sıralaması sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve 
daha fazla puan alan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak puan sırası ve ilan edilen 
pozisyon sayısına göre belirlenecektir. 

7- Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların sözlü/uygulamalı sınav puanları 
eşit olması halinde, sırasıyla KPSS puanı daha yüksek olana, YDS puanı daha yüksek olana, 
alanında iş tecrübesi daha fazla olan adaya öncelik tanınacaktır. 

8- Sözlü/uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü 
herhangi bir kayıt yapılmayacaktır. 
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VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE İŞE BAŞLAMA 
1- Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları Bakanlığımız internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) 

daha sonra ilân edilecektir.  
2- Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan 

adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak ilan 
edilecektir. İhtiyaç olması halinde asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilecektir. 

3- Asıl olarak ilan edilen adayların başvuru aşamasında beyan ettikleri adreslerine, ilan 
tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar 
tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede 
belirtilen tarihte işe başlamak ve atamaya esas istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta 
bulunacaklardır. 

4- Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme 
imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün 
itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen 
aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

5- Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek 
adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. 

VII- ÜCRET 
1- Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 

maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 
başlığında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 

VIII- DİĞER HUSUSLAR 
1- Sınav ve başvuru süreçlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınav ve başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
2- Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer 

hususlarla ilgili, Bakanlık adaydan ayrıca belge talep edebilecektir. 
3- Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem 

yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 

4- Sınav ile ilgili Bakanlığımız internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat 
sayılacaktır. Adaylara ayrıca sınavla ilgili tebligat yapılmayacaktır. 

5- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri 
geçerlidir. 

IX- İLETİŞİM 
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü  
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı  
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara 

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472 
İlgililere ilanen duyurulur 
 10448/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan Iğdır Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen kriterleri taşımaları 
gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden 
mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca 
onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış 
olmaları gerekmektedir. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar Öğretim Üyesi 
Başvuru dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus 
cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını 
başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan 6 
adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet Flash bellek/CD’yi 
ekleyerek Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu 
hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 
başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı 
lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı 
belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu 
dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı Personel Dairesi 
Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet 
cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, 
başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, 
yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve 
yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash 
bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir 
kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Başvurular 11.12.2020 - 25.12.2020 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan 
başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 

 

S.n Unvan D Fakülte/MYO Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Program 
Açıklama 

1 Profesör 1 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Batı Dilleri ve 

Edebiyatları Bölümü 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı ABD 
İlgili alanda çalışmış olmak. 

2 Doçent 1 
Beden Eğt. ve Spor 

Y.O. 
Spor Yöneticiliği Bölümü 

Spor Yöneticiliği 

ABD 
Stadyum pazarlaması üzerine çalışmış olmak. 

3 Doçent 1 
Beden Eğt. ve Spor 

Y.O. 
Rekreasyon Bölümü Rekreasyon ABD Rekreasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

4 Doçent 3 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik Bölümü Geometri ABD İlgili alanda doçentliğini almış olmak. 

5 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 Ziraat Fakültesi 

Tarımsal Biyoteknoloji 

Bölümü 

Tarımsal 
Biyoteknoloji 

ABD 

Tarım ve Hayvan Biyoteknoloji konusunda 

çalışma yapmış olmak. (*) 
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6 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Iğdır Teknik Bil. 

MYO 
Elektrik ve Enerji 

Bölümü 
Elektrik Programı 

Güneş Enerjisi konusunda çalışma yapmış 
olmak.(**) 

7 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 İlahiyat Fakültesi 
Felsefe ve Din Bilimleri 

Bölümü 
Din Eğitimi ABD Din Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

8 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 Sağlık Bil.Fakültesi 
Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

ABD 
İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

9 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Sağlık Bil.Fakültesi Odyoloji Bölümü Odyoloji ABD İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

10 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 Sağlık Bil.Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
Çocuk Gelişimi 

ABD 

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi veya Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış 
olmak. 

11 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 Sağlık Bil.Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 
Beslenme ve 
Diyetetik ABD 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 
yapmış olmak. 

12 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 Sağlık Bil.Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 
Beslenme ve 
Diyetetik ABD 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 
yapmış olmak. 

13 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Beden Eğt. ve Spor 

Y.O. 
Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü 
Antrenörlük 
Eğitimi ABD 

Fiziksel aktivite alanında çalışmış olmak. 

14 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Iğdır Teknik Bilimler 

MYO 
Tasarım Bölümü 

Grafik Tasarım 
Programı 

İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

15 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 Turizm Fakültesi 
Rekreasyon Yönetimi 

Bölümü 
Rekreasyon 

Yönetimi ABD 
İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

16 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Uygulamalı 

Bil.Yük.okulu 
Sosyal Hizmet Bölümü 

Sosyal Hizmet 
ABD 

Sosyal Hizmet anabilim dalında doktora 
yapmış olmak veya Sosyoloji, Psikoloji veya 
Hukuk anabilim dallarının birinde doktora 
yapmış olmak. 

17 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Uygulamalı 

Bil.Yük.okulu 
Gümrük İşletme Bölümü 

Gümrük İşletme 
ABD 

Gümrük işletme alanında doktora yapmış 
olmak veya Lojistik/ Muhasebe ve Finansman 
anabilim dallarının birinde doktora yapmış 
olmak. 

18 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Uygulamalı 

Bil.Yük.okulu 
Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü 
Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık ABD 

İlgili alanda doktora yapmış olmak veya Kamu 
Yönetimi, Medya ve iletişim veya Gazetecilik 
anabilim dallarının birinde doktora yapmış 
olmak. 

19 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Uygulamalı 

Bil.Yük.okulu 
Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi Bölümü 

Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi 

ABD 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında doktora 
yapmış olmak veya Sosyoloji/ Psikoloji 
anabilim dallarının birinde doktora yapmış 
olmak. 

20 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Iğdır Sağlık Hiz. 

MYO 
Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü 

Optisyenlik 
Programı 

Fizik alanında doktora yapmış olup, optik ile 
ilgili çalışmış olmak. 

 
(*) YÖK-GELECEK PROJESİ Kapsamında ‘‘Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi’’ 

öncelikli ve özellikli alanında istihdam edilmek üzere.  
(**) YÖK-GELECEK PROJESİ Kapsamında ‘‘Güneş Enerjisi’’ öncelikli ve özellikli 

alanında istihdam edilmek üzere 
Not: Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne 

https://www.igdir.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilir. 10237/1/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete ’de 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı 
Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili 
maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

d) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

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

f) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında 
lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir 
koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. 

g) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına 
ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir. 

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

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

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

ÖNEMLİ NOTLAR 
- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son 

başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması 
gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. (e-Devletten alınan karakodlu evraklar geçerlidir) 
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- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir 
tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler: 
1- Başvuru dilekçesi, 
2- Özgeçmiş, 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri, 
5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi, 
7- ALES Belgesi, 
8- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf, 
9- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı 

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 
getireceklerdir.) 

10- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-Devlet üzerinden alınan belge. 
11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
12.Yabancı Dil Belgesi 
Not: Öğretim elemanı başvuru dilekçesi https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire-

baskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir. 
SINAV TAKVİMİ: 
Duyuru Başlama Tarihi : 11.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 25.12.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 31.12.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 08.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.01.2021 
 

S.No Unvan D ALES Puan 
Türü DİL Fakülte/ 

MYO Bölüm Anabilim Dalı/ 
Program Açıklama 

1 
Öğretim Gör. 

(Ders 
Verecek) 

5 70 SAY  
Iğdır 

Sağlık 
Hizmetleri 

MYO 

Dişçilik 
Hizmetleri 
Bölümü 

Ağız ve Diş 
Sağlığı Programı 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, 
alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak veya lisans ve yüksek lisans 
derecesini birlikte veren Diş Hekimliği 
fakültesi mezunu olmak. 

2 
Öğretim Gör. 

(Ders 
Verecek) 

4 70 SAY  
Iğdır 

Sağlık 
Hizmetleri 

MYO 

Dişçilik 
Hizmetleri 
Bölümü 

Ağız ve Diş 
Sağlığı Programı 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, 
alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak veya lisans ve yüksek lisans 
derecesini birlikte veren Diş Hekimliği 
fakültesi mezunu olmak. 

3 
Öğretim Gör. 

(Ders 
Verecek) 

5 70 SAY  
Iğdır 

Sağlık 
Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Bölümü 
Odyometri 
Programı Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

4 
Öğretim Gör. 

(Ders 
Verecek) 

5 70 SAY  
Iğdır 

Sağlık 
Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Bölümü 
Çevre Sağlığı 

Programı 

Biyomühendislik lisans mezunu olup, 
Biyomühendislik ve Bilimleri anabilim 
dalında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

5 
Öğretim Gör. 
(Uygulamalı 

Birim) 
2 70 SAY 50 Rektörlük 

Rektörlük 
(Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 
Araştırma 
merkezi) 

Rektörlük 
(Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 
Araştırma 
merkezi) 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 
bölümlerinin birinde lisans mezunu 
olup ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

 10237/2/1-1 
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.  

Başvuru Belgeleri:  
1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin 

edilecektir. www.okan.edu.tr) 
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 
5. ALES Belgesi 
6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı 

dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge)  
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.  
8. 2 adet fotoğraf 
Başvuru Yeri:  
İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat -

Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen 
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
http://www.okan.edu.tr  

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 11.12.2020 - 25.12.2020 
FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM/PROG./ 
ANABİLİM DALI 

UNVAN KADRO ALES 
YABANCI 

DİL 
ÖZEL ŞARTLAR 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

MAKİNA 
MÜHENDİSLİĞİ 

AR.GÖR. 1 70 50 
Makine Mühendisliği bölümünde Lisans mezunu 
olmak. Aynı alanda Doktora yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

YAZILIM 
MÜHENDİSLİĞİ 

AR.GÖR. 1 70 50 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya 
Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden Lisans 
mezunu olmak. Aynı alanlardan birinden Doktora 
yapmış olmak. 

İNSAN VE TOPLUM 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

MÜTERCİM 
TERCÜMANLIK 

(İNGİLİZCE) 
AR.GÖR. 1 70 80 

Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili Edebiyatı, 
Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ve 
Dil Bilim bölümlerinden herhangi birinden Lisans 
mezunu olmak. Aynı alanlardan herhangi birinden 
Doktora yapmış olmak. 

İNSAN VE TOPLUM 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

MÜTERCİM 
TERCÜMANLIK 

(ÇİNCE) 
AR.GÖR. 1 70 80 

Mütercim Tercümanlık (Çince) , Çin Dili Edebiyatı veya 
Sinoloji bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak. 
Aynı alanlardan birinden doktora yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

BESLENME VE 
DİYETETİK 

AR.GÖR. 1 70 50 
Beslenme ve Diyetetik bölümü Lisans Mezunu olmak. 
Aynı alandan Doktora yapmış olmak 

KONSERVATUVAR MÜZİK AR.GÖR. 1 70 50 
Konservatuvar lisans eğitimini müzik bölümünde 
yapmış olmak ve yüksek lisans veya Sanatta 
Yeterliliğini müzik alanında yapmış olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi  : 11.12.2020 
Son Başvuru Tarihi  : 25.12.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 29.12.2020 
Sınav Giriş Tarihi  : 06.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 08.01.2021 

 10377/1-1 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim 
üyesi alınacaktır. 

Birimi/Bölümü/ 
Anabilim Dalı/Program 

Kadro 
Unvan 

Adedi Derece Açıklama 

Eğitim Fakültesi  
Eğitim Bilimleri  
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 
Azim konusunda psiko-eğitim çalışmaları yapmış 
olmak. 

Kamil Özdağ Fen 
Fakültesi 
Matematik  
Uygulamalı Matematik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 
Fark denklemleri ve sistemlerinin çözümleri 
üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik Elektronik 
Mühendisliği 
Telekomünikasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 
Haberleşme alanında doktora yapmış olmak ve 
biyomedikal üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği  
Enerji 

Doçent 1 3 
Newtonian olmayan akışkanların viskoz akış 
analizi konusunda çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Enerji Sistemleri 
Mühendisliği  
Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri 

Profesör 1 1 
Enerji tarımı ve biyoyakıtlar konularında 
çalışmaları olmak. 

Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi  
Geleneksel Türk 
Sanatları 
Çini Tasarımı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 
Sanatta yeterlilik derecesine sahip olup vitray ve 
resim alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi  
Geleneksel Türk 
Sanatları Halı Kilim 
Tasarımı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 

Tasarım alanında sanatta yeterlik / doktora yapmış 
olmak. Geleneksel dokumalarda tasarım ilke ve 
kompozisyon özellikleri konularında çalışmaları 
olmak. 

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu  
Yeni Medya  
Yeni Medya 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 
Sinemada görsellik ve imaj felsefesi üzerine 
çalışmaları olmak. 

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu  
Turizm Rehberliği  
Turizm Rehberliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 
Alternatif turizm çeşitliliği ve akıllı köyler 
konularında çalışmaları olmak. 
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Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu  
Turizm Rehberliği  

Turizm Rehberliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Doktorasını Turizm işletmeciliği anabilim dalında 

yapmış olmak. Turist rehberleri ve örgütsel 

davranış konularında çalışmaları olmak. 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu  

Turizm Rehberliği 

Turizm Rehberliği 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

1 5 
Doktorasını Turizm işletmeciliği anabilim dalında 
yapmış olmak, mesleki amaçlı İngilizce ve Turizm 

teorisi alanında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi  
Temel Tıp Bilimleri  

Tıbbi Biyokimya 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Doktora eğitimini Tıbbi Biyokimya alanında 

yapmış olmak ve Deneysel hiperkolesterolemi 
modeline D vitamini ilavesinin paraoksonaz 1 

üzerine etkisi ve YKL-40 üzerine etkisi hakkında 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi  

Temel Tıp Bilimleri  

Tıbbi Biyoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. 

Obstrüktif uyku apneli hastalarda SH2B1 gen 

polimorfizmlerinin bağlantısı ve yapay zeka 

konularında çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi  
Dahili Tıp Bilimleri  

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 
Panik bozukluğu hastalarında trombosit hacmi ve 

alyuvar dağılımı konusunda çalışmalar olmak. 

Tıp Fakültesi  

Dahili Tıp Bilimleri  

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Profesör 1 1 Romatoloji uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi  
Dahili Tıp Bilimleri 

Göğüs Hastalıkları 

Profesör 1 1 
Uyku Apneli hastalarda coroid kalınlığı konusunda 

çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi  

Dahili Tıp Bilimleri  

Aile Hekimliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 
Plazma netrin-1 düzeyleri ile ilgili çalışmaları 
olmak. 

Tıp Fakültesi  

Dahili Tıp Bilimleri  

Acil Tıp 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Üst gastrointestinal kanama ve toraks travmasına 

bağlı akciğer kontüzyonu konularında çalışma 

yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi  
Dahili Tıp Bilimleri 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Obstetri, riskli gebelik takibi ve sürmatur 

gebeliklerde doğum yönetimi ile ilgili calismaları 

olmak. 

Tıp Fakültesi  

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 5 

Lomber paravertebral blok, periferik sinir 

hastalıkları ve mültipl myelomlu hastalarda 

anestezi uygulamaları ile ilgili çalışmalar olmak. 
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Tıp Fakültesi  
Cerrahi Tıp Bilimleri 
Genel Cerrahi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 

Morbid obez hastalarda kombine Laparaskopik 
plikasyon ve reflü cerrahisi, cerrahi yöntemlerin 
karşılaştırılması ve Laparaskopik sleeve 
gastrektomi ve gastrik plikasyon ameliyatlarının 
karşılaştırılması ile ilgili çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi  
Cerrahi Tıp Bilimleri 
Üroloji 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 5 
Böbrek taşı Cerrahisi geçirmiş hastalarda perkutan 
nefrolitotominin etkinliği konusunda çalışmaları 
olmak. 

Adayların; 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları, 
2- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını 

yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile 
Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları, 

3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına 
Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması, 

4- 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına 
başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile 
birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora 
belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık 
fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde 
görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla 
ulaştırmaları gerekmektedir. 

5- Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde 
belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) 
nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, 
yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık 
fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde 
görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına 
şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir. 

6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde 
belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) 
nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave 
olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın 
listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına 
şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir. 

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 
3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai 
bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden 
günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. 
Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru 
yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.  

İlan olunur. 10341/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

- Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman 
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde 
belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 
- Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı (11.12.2020) tarihten itibaren 15 

(onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle 
iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor 
Öğretim Üyesi kadroları için Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kültür ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlıkları. 

Profesör ve Doçent kadrosuna1 başvuracaklar için: 
- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, 

özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir. 
- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) 
doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet 
Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe 
aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen 
başvurabileceklerdir. 

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için: 
- Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini 

vermeleri gerekmektedir. 
- Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik 
için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe 
aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye 
başvurabileceklerdir. 

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir. 
* Hukuk Fakültesi “Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı” ile İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi “İktisat Teorisi ve Politikası Anabilim Dalı” için ilan edilen kadrolara 
başvuracak adayların, eğitim verecek seviyede Almanca ve İngilizce bilmeleri şarttır. 

                                                           
1 Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca doçentlik 
sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından 
yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 
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* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan 
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. 

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları 

yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması 
halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

SIRA 
NO 

FAKÜLTE / 
ENSTİTÜ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET NİTELİK 

1 Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
Devletler Umumi 

Hukuku 
Doçent 1 

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu 
olmak. Milletlerarası (kamu) Deniz 
Hukuku alanında yayınları 
bulunmak. 

2 Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
Devletler Umumi 

Hukuku 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu 
olmak. Milletlerarası (kamu) Deniz 
Hukuku alanında yayınları 
bulunmak. 

3 Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
Milletlerarası 

Hukuk 
Doçent 1 

AB Hukuku alanında Türkçe ve 
Almanca çalışmaları bulunmak. 

4 
Kültür ve 
Sosyal 
Bilimler 

Sosyoloji 
Kurumlar 

Sosyolojisi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktora eğitimini Sosyoloji alanında 
tamamlamış olmak ve ilgili alanda 
çalışmaları bulunmak. 

5 
Kültür ve 
Sosyal 
Bilimler 

Sosyoloji 
Uygulamalı 
Sosyoloji 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Lisans ve doktora eğitimini Sosyoloji 
alanında tamamlamış olmak ve ilgili 
alanda çalışmaları bulunmak. 

6 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
İşletme 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Profesör 1 
Doktora tezini Almanca dilinde 
yazmış olmak ve ilgili anabilim 
dalında yayın yapmış olmak. 

7 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
İktisat 

İktisat Teorisi ve 
Politikası 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

İktisat Teorisi ve Politikası ve ilgili 
alanlarda kuramsal ve/veya 
uygulamalı akademik yayınlar 
yapmış olmak ve bu alanlarda ders 
vermiş olmak. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad. 

No: 106   34820 - Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 35 66 - 0 216 333 35 63 
Hukuk Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108   34820 - Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 34 06 - 0 216 333 34 07 
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108   34820 - 

Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 33 55 - 0 216 333 33 57 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 108   34820 - 

Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 31 44 - 0 216 333 32 06 
 10352/1-1 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: 
SEÇİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 adet Seçim Uzman 
Yardımcısının alımı amacıyla giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından birisinden mezun olması, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan 
Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P4 veya KPSS P5 türlerinden en az yetmiş puan almış 
olması, 

ç) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 
35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş 
olmak) veya 

7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici    
1. maddesinin 9. fıkrası gereğince Kurulun Merkez ve Taşra kadrolarında görev yapan personelin, 
diğer şartları taşımaları kaydıyla sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) 
itibarıyla 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş 
olmak) olması, 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması, 
Yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru 

yapmadığı tespit edilenler giriş (sözlü) sınavına alınmazlar.  
II. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR 
Başvuru Tarihi: Başvurular 16/12/2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23/12/2020 

tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. 
Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde 

(https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak 
suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.  

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim 
kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Giriş (sözlü) sınavına, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. 
Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P4 veya KPSS P5 puan türünden en yüksek puanı 
alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan 
birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü giriş sınavına çağırılacaktır. 

Giriş (sözlü) sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Kurulun internet sitesinde 
ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir 
bildirimde bulunulmayacaktır. 

III. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI 
Giriş (sözlü) sınav konuları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Anayasa Hukuku, 
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b) Seçim Mevzuatı (7062 sayılı Kanun, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması 
Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu) 

c) Kamu Yönetimi (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye Ekonomisi, İdare 
Hukuku ve ilgili mevzuatlar. ) 

IV. GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Giriş (sözlü) sınavı; III. maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, 

bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil 
kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve 
inandırıcılığı (10 puan), genel yetenek ve genel kültür (10 puan), bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere açıklığı (10 puan) üzerinden değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 

Giriş (sözlü) sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 
ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (sözlü) sınav notunu 
teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav giriş komisyonunun verdiği 
puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

Giriş (sözlü) sınavını kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr) 
duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olacaktır.  

V. DİĞER HUSUSLAR 
- Giriş (sözlü) sınavına adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik 

Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/Geçerli Pasaport) 
herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen 
adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 

- Bu sınava yönelik, sözlü sınav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular Yüksek 
Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yapılacaktır. 

- Giriş (sözlü) sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı 
adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları 
soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir. 

- Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, 
nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. 
Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 10399/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 11.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 25.12.2020 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6-Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
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6-Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1-Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 
 

İşletme Fakültesi: (232) 4888113 
İletişim Fakültesi: (232) 4888138 

Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: (232) 4888310 

Fax : (232) 2792626 
 

FAKÜLTE / ENSTİTÜ ANABİLİM DALI UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret 
ve Finansman Prof.Dr. 1 Finans alanında uzmanlığı olmak, Finansal 

Piyasalar alanında çalışmaları olmak 

İletişim Fakültesi Yeni Medya ve 
İletişim Prof.Dr. 1 

Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında almış 
olmak. Kültürel çalışmalar, medya ve 
küreselleşme, göç çalışmaları, milliyetçilik ve 
ulusaşırı medya konuları üzerine uluslararası ve 
ulusal hakemli akademik dergilerde yayınlanmış 
eserlere sahip olmak. 

Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
3 

Havacılık, Uzay, Havacılık ve Uzay, Uçak, 
Makine Mühendisliği veya benzer bölümlerden 
birinde doktora derecelerine sahip olmak. Ayrıca, 
Hava - Uzay Araçları Tasarımı, Hava Araçları 
Malzemesi, Kontrol, Uydu Teknolojileri, 
Aerodinamik veya benzer konularından birinde 
lisansüstü tez çalışması, bilimsel yayın ve 
uygulamalı araştırma yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi Mekatronik 
Mühendisliği 

Prof.Dr. 
Doç.Dr.  

Dr.Öğr.Üyesi 
4 

Mekatronik, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, 
Makina, Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektronik-
Haberleşme, Biyomedikal, Uçak, Uzay 
Mühendisliği alanlarından birinde lisans veya 
doktora derecelerine sahip olmak. Ayrıca 
Mekanik, Kontrol, Robotik, Mekatronik, 
Algılayıcılar veya benzer konularından birinde 
lisansüstü tez çalışması, bilimsel yayın ve 
uygulamalı araştırma yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği 

Prof.Dr. 
 Doç.Dr.  

Dr.Öğr.Üyesi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip 
olmak. Bilgisayar donanımı konusunda 
uzmanlığa sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Dr.Öğr.Üyesi 1 

Biyokimya lisans mezunu olup, Biyoteknoloji 
alanında yüksek lisans ve doktora yapmış 
olmak, bu alanda çalışmaları bulunmak. 

 10302/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği

–– Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin

Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik

–– Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ

NOT: 10/12/2020 tarihli ve 31330 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığına Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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