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YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından:
SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR VERGİSİ

ÜZERİNDEN BELİRLENEN PAYIN ÖZEL HESABA AKTARILMASI,
KULLANILMASI VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,  21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve

Spor Hizmetleri Kanununun ek 12 nci maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federas-

yonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan
spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara öde-
nen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen
gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Ba-
kanınca uygun görülen payların, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba akta-
rılması, özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin
usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesinin dördüncü

fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Amatör spor dalları: 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Ku-

ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre Türkiye Futbol Federasyonunca düzen-
lenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig dışındaki futbol ligleri ile 3289 sayılı Kanun
kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki
spor dalları ile TFF tarafından düzenlenen liglerin altyapı takımlarını,

b) Bakanlık özel hesabı: Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesabı, 
c) Çalıştırıcı personel: Teknik direktör, antrenör ve sportif direktör gibi takımın teknik

sorumluları ve yardımcılarını,
ç) Diğer spor elemanı: Fizyoterapist, kondisyoner, spor hekimi, spor analizcisi, diye-

tisyen, spor psikoloğu, spor masörü-masözü, engelli spor branşlarında refakatçi, menajer ve
sporculara sportif açıdan destek olan diğer personeli,

d) İşveren özel hesabı: İlgili işverence Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalar nez-
dinde açılan ve 9 uncu maddede düzenlenen hesapları,

e) Lisans: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,
f) Profesyonel spor dalı: Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci

lig, ikinci lig ve üçüncü lig ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının
bünyesinde yer alan profesyonel şubeleri,

g) Sermaye şirketleri: Bu Yönetmeliğin uygulamasında 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş
olan ve Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini
yaptıran şirketleri,
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ğ) Spor federasyonu: Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federas-
yonlar ile bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

h) Spor kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Gençlik ve Spor
Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonuna kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

ı) Sporcu: Spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak amacıyla gençlik ve spor il/ilçe
müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonundan bağlı olduğu kulüp adına lisans alan ve bu
lisans için ilgili yıl vizesi yapılmış kişiyi, 

i) Sportif faaliyet: Spor federasyonlarının bünyelerinde yer alan spor dallarına ilişkin
spor müsabaka ve yarışmaları ile bunlara yönelik hazırlık ve eğitim çalışmalarını,

j) Vize: Sporcunun, ilgili sezon için federasyon faaliyetlerine katılabilmesine imkân
veren izin işlemini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hesaba Aktarılacak Payın Belirlenmesine Esas Gelir Vergisi, Özel Hesabın
Oluşturulması, Kaynağı, Aktarılacak Payın Belirlenmesi ve Aktarılması

Aktarılacak payın belirlenmesine esas gelir vergisi
MADDE 5 – (1) Aktarılacak olan payın belirlenmesinde, 31/12/1960 tarihli ve 193 sa-

yılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece spor-
culara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine va-
desinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınır. 

(2) İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergi-
lendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç
başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler,
193 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilir.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlanan ve ücretleri 193 sayılı
Kanunun geçici 72 nci maddesine göre tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor ele-
manları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan
personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler bu kapsamda değildir.

Özel hesabın oluşturulması ve kaynağı
MADDE 6 – (1) Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen, Gençlik ve Spor Ba-

kanlığı tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir ya da birden
fazla özel hesap açılır.

(2) Bu hesaplara aktarılan tutarlar ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasın-
dan elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil eder.

(3) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan özel hesaplara ilişkin muhasebe işlem-
leri 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel
Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yerine getirilir.

Payın belirlenmesi ve aktarımı
MADDE 7 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör spor kulüplerine aktarılmasını ön-

gördüğü tutarları gerekçeleriyle birlikte üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine ve Maliye Ba-
kanlığından (Muhasebat Genel Müdürlüğü) talep eder.

(2) Hazine ve Maliye Bakanlığınca talep değerlendirilerek aktarılacak pay belirlenir ve
belirlenen pay özel hesaba aktarılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekten Faydalanacaklar, İşveren Özel Hesapları, Bu Hesaplara Yapılacak Aktarımlara

İlişkin Esaslar ve Bu Hesapların Kullanılması, Amaç Dışı Kullanım ve
Denetimine İlişkin Hususlar

Öngörülen destekten faydalanacaklar
MADDE 8 – (1) Öngörülen destek uygulamasından amatör spor dallarında faaliyet

gösteren;
a) Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan

ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,
b) Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini

yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri,
faydalanabilir.
(2) Sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilmek su-

retiyle ödenen gelir vergisi tutarlarından, Gençlik ve Spor Bakanlığının talebi üzerine Hazine
ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen paylar Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel
hesaba aktarılır. Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılan bu tutarların %70’i ödenen
vergi tutarlarıyla orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverenin özel
hesabına aktarılır. Kalan %30’u ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ek: 2’de yer alan kriterlere
göre puanlama yapılarak durumu uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılır. 

(3) %30’luk payın aktarılması için Gençlik ve Spor Bakanlığınca bir komisyon oluştu-
rulur ve bu komisyon tarafından, yardımdan faydalanmak isteyen spor kulüpleri ve sermaye
şirketlerinin durumları her yıl incelenir. Belirlenen kriterlere göre komisyon tarafından yapı-
lacak puanlama esas alınarak ilgili pay spor kulüplerine ve sermaye şirketlerine aktarılır.

İşveren özel hesabının açılması
MADDE 9 – (1) Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri

tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığınca aktarılacak tutarların toplanması, değerlendirilmesi
ve harcanmasını teminen, Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir ya da
birden fazla hesap açılır.

İşveren özel hesaplarına yapılacak aktarıma yönelik uygulama esasları
MADDE 10 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığınca şartları taşıyan spor kulübü ve sermaye

şirketlerine aktarım yapılabilmesi için, ilgili aylara ilişkin muhtasar beyannamelerin kanuni
süresinde verilmiş ve yine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmiş olması zorunludur.

(2) Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin
kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de
dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir
vergisi üzerinden pay hesaplanmaz ve aktarım yapılmaz.

(3) Sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen vergilere ilişkin bu Yönetmelik
ekinde yer alan bildirimin, elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar
beyannamenin eki olarak gönderilmesi zorunludur. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce
muhtasar beyannameler ekinde verilmiş olan bildirimler geçerlidir.

(4) İlgili spor kulübü ve sermaye şirketinin özel hesabında yer alan tutarlar, 12 nci mad-
dede belirtilen amaç dışı kullanıma yönelik geri alınacak alacaklar hariç, rehnedilemez ve hac-
zedilemez. 

İşveren özel hesabının kullanılması
MADDE 11 – (1) İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar;
a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına

ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,
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b) (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanlarının, sportif faali-
yetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına
ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve
katılım harcamaları,

için kullanılır.
(2) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına

ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı
ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı ta-
rifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını
aşamaz.

(3) Bakanlık özel hesabından işveren özel hesabına aktarılan tutarlar ile bu hesaptan
yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet
olarak dikkate alınmaz.

(4) İşveren özel hesabına aktarılan tutarların, nemalandırılması, harcanması ve bunlara
ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü derneği veya sermaye şirketinin
kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulur.

İşveren özel hesabının amaç dışı kullanılması
MADDE 12 – (1) Spor kulübü ve sermaye şirketi özel hesabına aktarılan tutarların

amaç dışı kullanıldığının tespit edilmesi halinde, amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar;
ilgili spor kulübü ve sermaye şirketinden ilgili mevzuatı uyarınca geri alınır. 

Denetim
MADDE 13 – (1) Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve

Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon veya ko-
misyonlar tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın so-
nuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel
Müdürlüğü) ile Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulur.

(2) Denetimlerde, işveren özel hesabında toplanan kaynağın; belirlenen esaslar çerçe-
vesinde ve Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlen-
dirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 13/6/2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor-

cu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Uygulamanın başlangıcı ve Yönetmeliğin yayımından önceki dönemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2020 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar

sporcu ücretleri üzerinden kesilen ve vergi dairesine beyan edilerek ödenen gelir vergisi tev-
kifatları da bu Yönetmelik kapsamındadır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığınca yazılı bir ta-
lepte bulunulması ve Hazine ve Maliye Bakanınca da uygun görülmesi halinde belirlenecek
pay Gençlik ve Spor Bakanlığı özel hesabına aktarılabilir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Gençlik

ve Spor Bakanı birlikte yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ma-
mullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak ve (ğ), (ı)
ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı
fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“ğ) Girdi: Tütün, katkı maddeleri ile kağıt, filtre, kapsül, mürekkep ve yapıştırıcılar da-
hil olmak üzere nihai tütün mamulünde bulunan her türlü maddeyi veya ögeyi,”

“ı) Kanun: 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının
Düzenlenmesine Dair Kanunu,”

“n) Tütün mamulü: Tütünün tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile
üretilen, tüttürme yoluyla içme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,”

“ö) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
p) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Sigara yapmak için üretilen ve tüketiciler tarafından

yaprak sigara kağıdına sarmak ya da makarona doldurmak suretiyle bir yanma süreci ile tüke-
tilerek tüttürme yoluyla içilen birim paket içinde piyasaya arz edilen tütün mamulünü,

r) Tütün kooperatifi: Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üre-
tildiği Bakanlıkça belirlenmiş üretim merkezlerinde en az 250 tütün üreticisi gerçek kişinin bir
araya gelerek kurduğu Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifini,

s) Uzman: Tarım ve Orman Uzmanını,
ş) Yardımcı teknik ünite: Üretim hattında kullanılanlar hariç, tesisin elektrik, su, basınçlı

hava, vakum, buhar, ısıtma, soğutma, havalandırma, kalite kontrol, yük taşıma, yangın algılama
ve söndürme ile yıldırımdan korunma sistemleri ihtiyacı için kullanılan teknik üniteleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5 – (1) Üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye’de tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardi-

yada teorik olarak, sigara için iki milyar adet, diğer tütün mamulleri için ise on beş tondan az
olmayan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknolojiyi haiz, yardımcı teknik üniteler
hariç kullanılmamış makine içeren tesis kurmaları şarttır. Ancak tütün kooperatiflerince kuru-
lacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde, tam ve yeni teknoloji ile kullanıl-
mamış makine içeren tesisler kurmaları şartı aranmaz.

b) Tesis yeri, organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanında, sigara üretim tesisleri için
en az 10.000 m2’lik, diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için en az 1.000 m2’lik kapalı alana
sahip müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenir. Ancak tütün kooperatifleri ta-
rafından kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesis yerleri; tütün kooperatifinin
kurulduğu üretim merkezinin bulunduğu ilde, imar planında kullanım amacına uygun olmak
koşulu ile konut alanı, ticaret alanı ve tarım alanları dışında en az 750 m2’lik kapalı alana sahip
müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenir.

c) Sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tesis kurma izni ön-
cesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınır.

ç) Üretim tesisinin yakınında tütünün kalitesine olumsuz etki yapabilecek tesis bulu-
namaz.
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d) Üretim akışı ile makineler, üretilmesi planlanan tütün mamullerinin üretim şekline
uygun olacak şekilde projelendirilir.

e) Kurulacak üretim tesisinde hammadde, tütün harici malzeme ve mamul ambarı ayrı
ayrı olur.

f) Nargilelik tütün mamulü üretim tesislerinde dinlendirme kapları, kapaklı olacak şe-
kilde paslanmaz çelikten yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri
ile üçüncü, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”,
birinci, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, bi-
rinci fıkrasının (c) bendi ile dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kurumca” iba-
releri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ve ekipmanın” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmış, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası inşasını, temin
edilecek makine listesinde yer alan makinelerin yurt içi ve/veya yurt dışından temini ile tesise
kurulumunu, kurulumu gerçekleştirilen makinelerin çalışma testleri ve ürün denemeleri ile uz-
man nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını kapsar.”

“(8) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında farklı kategorilerde tütün
mamullerinin aynı tesiste birlikte üretilebilmesine yönelik tesis kuruluşu için Bakanlıktan izin
alınması gerekir. İzin başvurusunu müteakiben Bakanlık tarafından görevlendirilen en az bir
uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün
içinde mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, tesiste aynı
veya farklı makinelerden yararlanılabileceğine yönelik değerlendirme, üretilmesi planlanan tü-
tün mamulünün üretimine uygunluğu ve kategorilerin ayrı olarak izlenebilirliği ile piyasa riski
yaratıp yaratmadığı göz önünde bulundurularak inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün
içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç altmış
gün içinde karara bağlanır. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, tesiste ortak olarak kul-
lanılacak makineler hariç olmak üzere, her bir kategori için tesise 500 m2’lik kapalı alan ilave
edilmesi kaydıyla her bir tütün mamulü için istenilen diğer şartların varlığı ayrı ayrı aranır. Bu
durumda, her bir kategori için Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, sekizinci
ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, ikinci, üçüncü, on dör-
düncü ve on yedinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, altıncı ve onuncu fık-
ralarında yer alan “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça”, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Kurum-
dan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “almak” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “ve tesisin bulunduğu il sınırları dahilinde olmak” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, ikinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri
“Bakanlık” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan
“ile ekipmanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Bildirim tarihi itibarıyla tesiste bulunan makineler ile mamul ve hammaddeler en
az bir uzmanın bulunduğu heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerinden tespit edilerek
kayıt altına alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve on birinci fıkralarında
yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan”, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve onuncu fık-
ralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, dördüncü, beşinci, altıncı, dokuzuncu ve
onuncu fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, dördüncü, beşinci ve onuncu fık-
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ralarında yer alan “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça”, ikinci fıkrasında yer alan “diğer makine
ve ekipmanların” ibaresi “diğer makinelerin”, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ti-
caret” ibaresi “Ticaret” olarak ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Bu madde kapsamında üretim tesisine ilave edilecek makinelerin yeni teknolojiyi
haiz ve yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış olması zorunludur. Bu şart, Üretim ve
Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunan yurt içinde kurulu üretim tesisleri arasındaki makine de-
virleri ile tütün kooperatiflerince kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde
aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Tütün, Sigara Kağıdı
ve Filtre Temini, Tütün Mamullerinin Piyasaya Arzı, İhracat ve İthalat ile Bandrol” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Firmaların tütün, sigara
kağıdı ve filtre temini” olarak, aynı maddenin birinci, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan
“Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan”, üçüncü fıkrasının (ç) bendi ile beşinci ve yedinci fıkra-
larında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, sekizinci fıkrasında yer alan “Filtre;” ibaresi
“Filtre ve sigara kağıdı;” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Tütün Piyasası
Daire Başkanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(10) Firmalar haricindeki gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlıktan alınan izin kapsamında
ithal edilen 9 uncu maddenin on birinci fıkrasında sayılan makinelerin testlerinde kullanmak
amacıyla Bakanlık izniyle; filtre ve sigara kağıdı, Tütün Ticareti Yetki Belgesi almak kaydıyla
firmalardan tütün temin edebilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, beşinci, altıncı ve
on üçüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı,
yedinci, sekizinci ve onuncu fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, dördüncü
fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak, on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve on dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(12) Başvurusu yapılan mamulat çeşidinde tütün mamulü kategorisi bazında izin ve-
rilenlerin dışında yeni bir girdi kullanılacak olması halinde başvuru, yeni girdi kullanımı yö-
nüyle Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda sonuçlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan
“Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Firmalar, Bakanlık tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan
bir mamulat çeşidinin tütün kullanım oranlarında, fiziksel ve kimyasal özelliklerinde, filtre
teknik özelliklerinde, bırakım miktarlarında, girdilerinde veya piyasaya arz ambalajında her-
hangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Bakanlıktan güncelleme kap-
samında gerekli izni almak zorundadırlar. Üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisin-
deki değişiklikler üretim öncesi Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) İkinci ve/veya üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren fir-

ma, ürettikleri tütün mamullerini ve/veya kıyılmış tütünleri serbestçe ihraç edebilir.
(2) İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulüne ilişkin

aşağıdaki bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilir:
a) Kıyılmış tütüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu.
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b) Tütün mamulüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu, üretim kodlaması veya ben-
zeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.

c) İhraç edilecek ülke isimleri.
(3) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulleri

için Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce
Bakanlıktan ön izin alınır. Ön izin almak amacıyla yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve bel-
geler Bakanlığa ibraz edilir: 

a) Hammadde sarfiyat tablosu.
b) Tütün kullanım oranları tablosu.
c) Tütün mamulüne ilişkin üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka

bilgisi.
ç) İhraç edilecek ülke isimleri.
d) İthalat ve ihracat tablosu.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve bel-

geler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara, başvuru
tamamlanma tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ön izin verilir.

(5) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulleri
için dördüncü fıkra kapsamında Bakanlıktan ön izin aldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına müra-
caat edilerek Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınır. Ön izin başvurusunda belirtilen ithal edilecek
tütün ile ihraç edilecek kıyılmış tütün ve tütün mamulü bilgilerinin Ticaret Bakanlığından alı-
nacak Dâhilde İşleme İzin Belgesindeki ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek kıyılmış tütün
ve tütün mamulü bilgileri ile aynı olması zorunludur. 

(6) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek kıyılmış tütün ve/veya tütün
mamulleri üretiminde kullanılan tütünlerin ithalatı, Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneğinin
Bakanlığa verilmesi sonrasında, 10 uncu maddenin birinci ve yedinci fıkraları kapsamında ya-
pılır.

(7) Kıyılmış tütün ve/veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren
firma tarafından yapılabilir.

(8) Bakanlık, ihraç edilecek kıyılmış tütün ve/veya tütün mamulleri için; ithalat, üretim
ve ihracat aşamalarında, numune almak dahil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya
veya yaptırmaya yetkilidir.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Bakanlık tarafından
belirlenir.

(10) Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak
üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde “ihracat amacıyla
üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde,
sabit ve silinemez olarak basılması zorunludur.

(11) İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesi, markanın
başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde marka tescil belgesiyle birlikte
markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi Bakanlığa ibraz edilir.

(12) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Ba-
kanlık tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, üretim ve ihracat işlemle-
rinin bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi
gerekir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumdan” ibaresi “Bakanlıktan”, ikinci, altıncı, yedinci ve on ikinci fıkralarında yer alan “Ku-
rum” ibareleri “Bakanlık”, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumun önerisi üzerine Bakanlar
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “Kuruma”
ibareleri “Bakanlığa”, beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurum uzmanınca” ibaresi
“Uzman tarafından”, sekizinci fıkrasında yer alan “TAPDK” ibaresi “Tarım ve Orman Bakan-
lığı” olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Firmaların izinli üretim kategorilerinde, test ve numune amacıyla Bakanlıktan izin
almak kaydıyla yapacakları tütün mamulleri ithalatında bu maddede sayılan şartların varlığı
aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Bandrollü” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi
“Bakanlığa”, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumun” ibaresi “Bakanlığın”, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Ba-
kanlık”, “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumun” ibaresi “Bakanlığın”, ikinci fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça”, “Ku-
rum” ibaresi “Bakanlık” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Ba-
kanlığa” olarak, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan
“Bandrollü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Talep edilmesi halinde, Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü kapsa-
mında Tesis Kurma Uygunluk Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilmek
suretiyle faaliyetine son verilen ya da 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında belgesi temdit
edilmeyen üretim tesisinde bulunan makineler ile hammadde ve mamuller için aşağıdaki şe-
kilde işlem tesis edilir:

a) Makinelerden tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo imalat ve pa-
ketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak sure-
tiyle imhası ve hurda olarak satışı ile tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren aynı kate-
gorideki başka bir firmaya devri için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınır. Diğer makinelerin
ise yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde
başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel
kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Bakanlığa bildirimde bulunu-
lur.

b) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, ka-
rarın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla tespit edilen miktar ile sınırlı ve bir defaya mahsus ol-
mak üzere izin verilebilir ya da bu mamulat çeşitleri Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında
imha edilir.

c) Tütün ve tütünden elde edilmiş hammaddelerin ihracı, imhası, yurt içinde başka bir
firmaya devri veya satışı için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınır. İmhası, Bakanlığın gözetimi
ve denetimi altında yapılır.

ç) Hammadde, mamul ve makineler için, kararın firmaya bildirildiği tarih itibarıyla üre-
tim tesisinde bulunan ve tespiti yapılan miktarlar esas alınır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ekip-
manlar,” ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bandrollü” ibareleri yürürlükten kaldırılmış,
birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa”, “Kurum” ibareleri “Bakanlık” ola-
rak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık”
olarak değiştirilmiştir.
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“(2) Tesiste tespiti yapılan makineler ile hammadde, yarı mamul ve mamul stoklarının;
devri, yurt dışı edilmesi, imha, satış ve iade işlemleri gerekli görülen hallerde Bakanlığın gö-
zetimi veya denetimi altında yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
ruma” ibaresi “Bakanlığa”, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumun” ibaresi “Bakanlığın”, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Ku-
rum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “7 nci”
ibaresi “6 ncı”, üçüncü fıkrasında yer alan “8 inci” ibaresi “7 nci”, yedinci fıkrasında yer alan
“Kurul” ibaresi ile sekizinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında alınan bedeller tütün kooperatifleri
tarafından kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için onda bir oranında
alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rum” ibaresi “Bakanlık”, “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkra-
larında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, birinci fıkrasında yer alan “Kurumca”
ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Başvurularda sunulan bilgi ve belgeler
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular; fiziki veya

elektronik ortama aktarılmış bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ıslak veya elektronik imzalı di-
lekçe ile yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurularda istenilen bilgi ve belgelere, ilgili
kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi
halinde, başvuru sahibince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içe-
ren beyan verilmesi yeterlidir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/11/2010 27749

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/10/2011 28086
2- 27/12/2011 28155
3- 5/6/2012 28314
4- 4/7/2012 28343
5- 24/12/2015 29572
6- 27/5/2017 30078
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL 

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün
Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendinde yer alan
“Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklen-
miştir. 

“i) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
j) Bilişim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve programlardan oluşan

veri işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,
k) TAGVİS: Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi ile entegre çalışan tütün,

tütün mamulleri ve alkol bilişim sistemini,
l) Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşidi: Türk Standardında belirtilen

tütünlerden, geleneksel olarak üretilen ve başka bir tütün çeşidiyle harmanlamaya ihtiyaç du-
yulmaksızın kıyılarak içilebilen, kendine has içim özelliklerini barındıran tütün çeşidini,

m) TUPSE: Alıcıların tütün taşıma bildiriminde bulunması veya tütünlerin muhafaza
edileceği depoların Bakanlığa bildirilmesi amacıyla oluşturulan tütün piyasası bilişim sistemini,

n) Tütün kooperatifi: Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üre-
tildiği Bakanlıkça belirlenmiş üretim merkezlerinde en az 250 tütün üreticisi gerçek kişinin bir
araya gelerek kurduğu Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifini,

o) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezler,

Ek-5’teki Tek Başına Kıyılıp İçilebilme Vasfına Sahip Tütün Çeşitlerinin Üretildiği Merkezler
listesinde gösterilmiştir. Ek-5’te yer almayan tütün çeşidinin üretiminin yapıldığı Ek-1’deki
üretim merkezinden en az 125 tütün üreticisi gerçek kişinin, üretim merkezindeki Ziraat Odası
vasıtasıyla Bakanlığa başvurusu halinde, tütün çeşidinin tek başına içilebilir olup olmadığı Ba-
kanlık tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Uygun bulunanlar Bakanlığın resmî internet
sitesinde yayımlanır. Başvurunun değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafın-
dan belirlenir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve “Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkra-
sında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” ibaresi “Bakanlığın”, “Kuruma”
ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tütün tohumunun her türlü ihracı ve ithali Bakanlığın izni ile mümkündür. Tütün
tohumu ithal veya ihraç etmek isteyen alıcıların uygunluk başvurusu bir ay içinde karara bağ-
lanır ve sonuç alıcıya bildirilir. Bakanlık tarafından tütün tohumu ithalatı veya ihracatı yapmaya
uygun görülen alıcılar, ön izin için Bakanlığın yetkilendirdiği müdürlüklerden birine başvurur.
Tohum ihracat ve ithalatının yapılmasını müteakip ticarete konu tütün tohumuna ait bilgiler
alıcı tarafından üç ay içinde Bakanlığa gönderilir. Uygun görüş alındıktan sonra, tohum ihra-
catının ve ithalatının gerçekleşmemesi durumunda da Bakanlığa bilgi verilir.”
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“(5) Bakanlık tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen alıcılar, sa-
dece araştırma geliştirme veya sözleşmeli çiftçilerine tütün üretiminde kullandırmak amacıyla
tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler. Alıcılar tarafından ithal edilen tütün tohumları yurt içinde
tohumluk ticaretine konu edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, altıncı ve on ikinci fıkrala-
rında yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan” olarak, birinci ve on birinci fıkralarında
yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, beşinci, yedinci, onuncu, on ikinci ve on üçüncü
fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ku-
rumdan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rum” ibaresi “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Ku-
rum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tütün kooperatifi alıcı sıfatıyla, kurulduğu üretim merkezindeki tek başına kıyılıp
içilebilme vasfına sahip tütün çeşidini, öncelikle ortaklarından ve kurulduğu üretim merkezin-
den olmak üzere, birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde temin eder. Tütün kooperatifi,
kurulduğu üretim merkezindeki tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşidinin dı-
şında herhangi bir tütün temin edemez. Tütün kooperatifleri yürütecekleri diğer iş ve işlemlerde
bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rum” ibaresi “Bakanlık” olarak ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu sözleşmenin usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve altıncı
fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı
fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “on
beş” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki cümle eklenmiştir.

“(4) Alıcı, üreticiden satın aldığı tütünü üretim yerindeki ticaret borsasına tescil etti-
rir.”
“Ticaret borsalarına yaptırılan tescil ile Bakanlığa yapılan tescil müracaatı içeriklerinin birbi-
riyle uyumlu olması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın”, “Kurumdan” ibaresi
“Bakanlıktan” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Kuruma” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiş-
tirilmiştir.

“(2) İtiraz başvurusu, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Ekspertiz Sonucuna
İtiraz Dilekçesi kullanılmak suretiyle, üretici ile alıcı veya bunların temsilcilerinin imzaları ve
tarih bölümü eksiksiz bir şekilde doldurularak üç örnek olarak düzenlenir ve aslı alıcıya, bir
örneği de yerel Ziraat Odasına verilir. Ziraat Odasının bulunmadığı yerlerde veya Bakanlığın
bilgilendirilmesi amacıyla bir örnek de üretici tarafından Bakanlığa gönderilebilir. İtiraz edilen
alıcı en geç üç iş günü içinde itirazı Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. İti-
raz başvurusunun Bakanlık tarafından bir ay içinde sonuçlandırılması esastır. Alıcının, itiraz
başvurusunu almaktan imtina etmesi halinde, başvuru 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu ve ilgili diğer tebligat mevzuatı çerçevesinde, iadeli-taahhütlü posta aracılığıyla yapı-
labilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Açık artırma yöntemi ile alım-satım ve sözleşme dışı tütün üretiminin bildirilmesi
MADDE 13 – (1) Yazılı sözleşme yapılarak üretilen tütünler dışında kalan üretici tü-

tünleri, tütün satış merkezlerinde açık artırma yöntemiyle alınır satılır.
(2) Yazılı sözleşme esası dışında tütün üretimi yapan üreticiler, tütünlerin dikimini mü-

teakip, en geç takip eden yılın Nisan ayının on beşinci günü sonuna kadar kimlik, açık adres,
üretim yapılan parselin mevki ve alanı ile tahmini üretim miktarı bilgilerini şekli ve içeriği Ba-
kanlık tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Formuna yazarak tütün üre-
timinin yapıldığı il/ilçedeki Ziraat Odasına bildirmek zorundadır. Sözleşme fazlası olup alıcısı
tarafından satın alınmayan tütünler de tütün alımının bitimini müteakip, üreticiler tarafından
bu yöntemle aynı tarihe kadar bildirilir. 

(3) Yapılan bildirimler Ziraat Odası tarafından incelenir ve tütün çiftçisi olan üreticilere
ait bilgiler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim
Listesine kaydedilerek, Nisan ayının sonuna kadar yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gön-
derilir. 

(4) Açık artırmalı satışların öncesinde, güncellenmiş üretici ve üretim bilgileri ilgili Zi-
raat Odası tarafından Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurum” ibareleri
“Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ku-
rumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rum” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak, aynı fıkrada yer
alan “Kurulca” ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan “Kurumca” ibareleri “Bakanlık-
ça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rumdan üretim izni” ibaresi “Bakanlıktan Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi” ola-
rak, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Bakanlık” olarak, ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, üçüncü ve yedinci fıkralarında
yer alan “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
ruma” ibaresi “Bakanlığa”, “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Tütün işleme tesisleri tütün ticareti yetki belgesini haiz gerçek ve

tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli izin ta-
leplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şah-
sen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Bakanlığa iletirler: 

a) Faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı.
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b) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınmış imar
durumunu gösteren belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.

c) Tesiste kullanılacak makine ve cihazların yerleşimini gösterir plan ve planlanan üre-
tim kapasitesini de içeren iş akış şeması.

ç) Bakanlık tarafından belirlenen içerik ve şekle uygun olarak hazırlanmış fizibilite ra-
poru.

d) Tesis kurma müracaatında bulunan kişi ve kuruluşların altmışaltıbin üçyüz Türk Li-
rası uygunluk belgesi bedelini Bakanlıkça belirtilen hesaba yatırdıklarına ilişkin belgenin aslı
veya ilgili kurum onaylı sureti.

(2) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde,
bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan
bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru
işleme konulmaz ve uygunluk belgesi bedeli iade edilmez.

(3) Tamamlanmış başvurular ilgili mevzuat ile işin ekonomik ve teknik boyutları gö-
zetilerek Bakanlık tarafından görevlendirilen heyet marifetiyle mahallinde veya dosya üzerin-
den değerlendirilir ve en geç otuz gün içinde tesis kurma izin başvurusu karara bağlanır. Uygun
bulunanlara şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygun-
luk Belgesi verilir.

(4) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra, Tütün İşleme
Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçla-
rından kaynaklanan, ekonomik ve/veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak
istenildiğinde, revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Bakanlığa baş-
vurulur. Başvurular en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Proje revizyonunun uygun bulun-
ması durumunda Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.

(5) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç
yıl geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek
süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Bakanlığa başvurulur. Baş-
vuru uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden
itibaren geçerli olmak üzere bir yıla kadar ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini ta-
mamlamayanların Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu du-
rumda tahsil edilmiş olan uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Aynı gerçek veya tüzel kişinin
aynı adresle ilgili tekrar müracaatı durumunda, daha önceki başvurusunun gerçekleşmeme se-
bepleri ayrıntılı olarak rapor edilerek Bakanlığa sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin
verilmesi durumunda bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.

(6) İşleme tesislerinin kurulması aşamasında veya daha sonra gerçekleştirilecek proje
tadilatları kapsamında, tesiste kullanılmak üzere ithal edilecek makineler Bakanlığa bildirilir.

(7) Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan uygunluk belgesi bedeli, her yıl bir önceki
yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranını geçmemek üzere, Bakanlık tarafından yeniden belirlenerek Resmî Gazete’de
yayımlanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”, “Kuruma” ibaresi “Ba-
kanlığa” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “kırksekizbin” ibaresi “yüzotuzikibin altıyüz”, “Ku-
rul” ibaresi “Bakanlık” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “Kurumca” ibaresi “Bakanlıkça”,
“Kurumdan” ibaresi “Bakanlıktan”, “üretim izni” ibaresi “Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uy-
gunluk Belgesi” olarak değiştirilmiş  ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklen-
miştir.
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“(1) Tütün işleme tesisi kurma izni alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli
diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getiren alıcılar, Tütün İşleme
Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi almak için Bakanlığa başvurur.”
“İkinci fıkra kapsamında görevlendirilecek teknik heyet, ihtiyaç duyulması halinde bu madde
hükümleri çerçevesinde deneme üretimi yaptırabilir. Bu durumda Bakanlıktan önceden izin
alınması gerekmez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, dördüncü ve
yedinci fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, beşinci fıkrasında yer
alan “Kurumun” ibaresi “Bakanlığın” olarak, beşinci ve yedinci fıkralarında yer alan “Kurum”
ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

“(3) Tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesi, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen
veya tamamen aynı alıcı tarafından kurulan yeni veya eski bir tesise nakli, başka bir gerçek
veya tüzel kişiye devri ile ülke dışına çıkarılması Bakanlığın iznine bağlıdır. Firmanın yetkili
organı tarafından;

a) Tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve 22 nci maddenin birinci
fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi,

b) Kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı alıcı tarafından ku-
rulan yeni veya eski bir tesise nakline ilişkin alınan karar ve birinci fıkrada sayılan belgeler ile
birlikte yer değişikliği öncesi,

c) Tesisin başka bir gerçek veya tüzel kişiye devrine ilişkin alınan karar ve devralacak
olan gerçek veya tüzel kişiye ait, 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde
sayılan belgeler ve devir sözleşmesi ile birlikte devir öncesi,

Bakanlığa başvurulur. Bakanlık izin taleplerini bir ay içinde sonuçlandırır.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Tütünlerin depolanması ve taşınması
MADDE 25 – (1) Alıcı, satın aldığı veya stoklarında bulunan tütünlerin muhafazası

veya bakımı amacıyla gerek kendisine ait, gerekse kiralık olarak tuttuğu depoları, tütün konul-
madan önce tütün eksperi vasıtasıyla TUPSE uygulaması üzerinden elektronik ortamda Ba-
kanlığa bildirmek zorundadır. İşleme, iç ve dış ticaret aşamalarında tütünlerin geçici olarak
muhafaza edildiği yerler bu hükmün dışındadır.

(2) Kapatılan depolar, kapatılmasını müteakip otuz gün içinde alıcının tütün eksperi
vasıtasıyla TUPSE uygulaması üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir.

(3) Alıcı tarafından üretici ve diğer alıcıdan satın alınan tütünler, ithal edilen tütünler
ve alıcının stoklarında bulunan tütünlerin bulundukları ilçe dışına taşınması öncesinde Tütün
Taşıma Bildiriminin tütün eksperi vasıtasıyla TUPSE uygulaması üzerinden elektronik ortamda
doldurulması ve Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Alıcı tarafından yurt içine satılan tütünler,
TUPSE uygulaması üzerinden elektronik ortamda Bakanlığa bildirilmeden depodan çıkarıla-
maz.

(4) Üreticinin tütününü, üretimin yapıldığı ilçedeki üretim yerinden aynı ilçe sınırları
içinde bulunan ikametine veya deposuna taşınması için tütün taşıma bildirimi ve onayı şartı
aranmaz. Üretici tütünlerinin üretildiği ilçe sınırları içinde muhafazası, depolanması ve alım
satıma konu edilmesi zorunludur. Tütünlerin üretildiği ilçe dışına taşınmasının zorunluluk arz
ettiği durumlarda önceden Tütün Taşıma Bildiriminde bulunarak, Bakanlıktan izin alınması
şarttır.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Tütün ticareti yapabilmek için Bakanlıktan uygunluk belgesini almış

olmak şarttır. Uygunluk belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler gerekli izin taleplerini
içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya
yetkili temsilcileri vasıtasıyla Bakanlığa iletirler: 

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ait
imza sirküleri. 

b) Son altı ay içinde ticaret ve sanayi odasından alınan faaliyet belgesi.
c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve

üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numarası ile 4733 sayılı Kanuna,
8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli
ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş
mahkumiyet kararı olmadığına ve Bakanlıkça düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alın-
madığına dair beyan. 

ç) Kayıtlı elektronik posta ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adresini gösterir belge.
d) Yazışma adresi ile telefon, faks ve e-posta bilgilerini gösteren yazılı beyan.
e) Vergi dairesi ve vergi kimlik numarasını gösterir vergi levhası ile MERSİS numara-

sını gösterir belge.
f) Altmışaltıbin üçyüz Türk Lirası uygunluk belgesi bedelini Bakanlıkça belirtilen he-

saba yatırdıklarına ilişkin belge.
g) Tütün kooperatiflerinin, Ticaret Bakanlığının ilgili mevzuatı kapsamında kurulmuş,

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olduklarına dair yazı.
(2) Başvurular Bakanlık tarafından değerlendirilerek en geç otuz gün içinde karara bağ-

lanır. Tütün ticareti yapması uygun görülenlere uygunluk belgesi olarak Tütün Ticareti Yetki
Belgesi verilir.

(3) Belge başvurusu yapan şirketin ana sözleşmesindeki amacının, Bakanlık tarafından
verilen yetki belgesi ile yapılabilecek iş ve işlemlerle uyumlu olması zorunludur.

(4) Başvuruda eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren
en geç doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamam-
lanmaması veya talepten vazgeçilmesi halinde belge bedeli iade edilmez.

(5) Alıcıların başvuru bilgilerindeki değişiklikler otuz gün içinde Bakanlığa bildirilir.
Tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkili kişilerden herhangi birinde deği-
şiklik olması halinde, katılan yeni kişiler için birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen
belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.

(6) Alıcıların uygunlukları her yıl Temmuz ayında Bakanlık tarafından vize işlemine
tabi tutulur. Bunun için altıbin altıyüzotuz Türk Lirası yıllık uygunluk belgesi bedelinin, Tem-
muz ayının sonuna kadar Bakanlıkça belirtilen hesaba yatırılması zorunludur. Vize işlemi yap-
tırmayanların tütün ticareti yetki belgesi geçerliliğini kaybeder. Tütün ticareti yetki belgesi
alındığı yıl için ayrıca vize işlemine tabi tutulmaz.

(7) Tütün kooperatiflerine, bu maddede yer alan uygunluk belgesi bedeli ile vize bedeli
onda bir oranında uygulanır. 

(8) Bu maddede yer alan uygunluk belgesi bedelleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Bakanlık
tarafından yeniden belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci
fıkralarında yer alan “Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “kendi üret-
tiği yaprak tütünleri kullanarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “şahsi tüketimi için” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Bakanlıktan Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi almış

tesislerde işlenmiş tütünler ile 20 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen tütünlerin ihracı
serbesttir. Ancak ihraç edilecek tütünlerin,  20 nci madde çerçevesinde işlenmiş olduğunun,
Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün eksperi tarafından yapılacak ekspertiz sonucunda belirlen-
mesi ve bu tütünler için tütün ihracatı uygunluk onayı/belgesi alınması zorunludur.

(2) Tütün ihraç etmek isteyen alıcılar, ihracat işlemlerine başlamadan önce Bakanlıktan
parti numarası alır, işlenmiş tütünlerin her bir dengine/kutusuna Türk Standardında belirtilen
markalama ve işaretlemeleri yapar, tütün eksperi vasıtasıyla TAGVİS uygulaması üzerinden
tütün ihracatı uygunluk onayı başvurusunda bulunurlar. Bakanlık başvuruyu inceleyerek, eks-
pertiz yaptırdıktan sonra talebi uygun bulunanlara, beş iş günü içinde TAGVİS uygulaması
üzerinden tütün ihracatı uygunluk onayını verir.

(3) Tütün tozu ve tütün döküntülerinin ihracatı için bu maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen başvuruya, ihraç edilecek toz ve döküntü tütünlerle ilgili olarak alıcının tütün eksperi
tarafından düzenlenen rapor da eklenir. İhracat, tütün ihracatı uygunluk onayı alınmak suretiyle
gerçekleştirilir.

(4) Aynı menşe, nevi ve ürün yılından olmak şartı ile yurt dışına gönderilecek on kilograma
kadar numune tütünlerde ihracat uygunluk onayı şartı aranmaz. Numune tütünlerin Bakanlık
kayıtlarına işlendiğinin belgelenmesi kaydı ile ihracı serbesttir.

(5) Hariçte İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek tütünler için geçici ihracat uygun-
luk onayı almak isteyen tütün mamulü üreticisi firmaların başvurusu ve onay işlemleri ikinci
fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Hariçte işlemeye başlamadan en az bir ay önce
işlemin yapılacağı ülke ve tesis, başlangıç bitiş tarihi ile işleme programı Bakanlığa bildirilir.

(6) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunanlar tarafından Dâhilde İşleme
Rejimi kapsamında ihraç edilecek tütün için Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak amacıyla Ti-
caret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınır. Ön izin almak amacıyla
yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa ibraz edilir:

a) İthal edilmesi planlanan tütünün; tipi, menşei, ithal edileceği ülke, ürün yılı ve mik-
tarı.

b) İhraç edilmesi planlanan işlenmiş tütünün; miktarı, nevi, ikincil işlem görmüş ürün
ve tahmini fire miktarı.

c) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmesi planlanan ve stokta bulunan işlen-
memiş tütünlere ait işleme programı.

ç) İhraç edilecek ülke isimleri.
(7) Dâhilde İşleme İzin Belgelerine konu tütün miktarı toplamı, işleme tesisinin tek

vardiyada bir yıllık üretim kapasitesini aşamaz. Dâhilde İşleme İzin Belgesine konu tütünün
%80’inin işlenmesi tamamlanmadan, farklı bir Dahilde İşleme İzin Belgesine konu tütünler
için TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ithalatı uygunluk onayı talebinde bulunulamaz. Baş-
vuruda sadece bir menşe/tip bulunur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi başvurusundan önce Türki-
ye’de üretilen ve stokta bulunan işlenmemiş tütünlerin, iki ürün yılı sonraki tütünler satın alı-
nıncaya kadar işlenmesi gerekir.
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(8) Altıncı fıkra kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler,

tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara, başvuru ta-

mamlanma tarihinden itibaren on beş gün içinde ön izin verilir.

(9) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilecek tütün için dördüncü fıkra kapsa-

mında Bakanlıktan ön izin aldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek Dâhilde İşle-

me İzin Belgesi alınır. Ön izin başvurusunda belirtilen ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek

işlenmiş tütün bilgilerinin Ticaret Bakanlığından alınacak Dâhilde İşleme İzin Belgesindeki it-

hal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlenmiş tütün bilgileri ile aynı olması zorunludur. 

(10) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek tütün işlemesinde kulla-

nılan tütünlerin ithalatı, Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneğinin Bakanlığa verilmesi son-

rasında yapılır.

(11) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tütünlerin ihracatı, sadece Dâhilde İşleme İzin

Belgesini alan alıcı tarafından yapılabilir.

(12) İşlenmek amacıyla ithal edilen tütünlerin işlenmesinde Türk Standardında belirle-

nen neviyatlandırma, denkleme ve ambalajlama yöntemlerine uyulması ile ihraç aşamasında,

ambalajlarında Türk Standardında belirtilen marka ve işaretlerin bulunması zorunluluğu aran-

maz. Tütünler işlenmeye başladıktan sonra ara verilerek, başka çeşit tütün işlenemez. Tütünlerin

işlenmesi ile ilgili diğer iş ve işlemler 20 nci madde hükümleri kapsamında yürütülür.

(13) Dâhilde işleme izin belgesi doğrultusunda ithalatı yapılan işlenmemiş tütünlerin,

işlendikten sonra ihracat işlemleri bu madde hükümleri kapsamında yapılır. 

(14) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Ba-

kanlık tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, işleme ve ihracat işlemle-

rinin bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi

gerekir.

(15) İhraç edilecek tütünlerin muayenesi sonucu düzenlenen ekspertiz onayının/rapo-

runun olumsuz olması durumunda, ekspertiz masraflarının karşılanması taahhüt edilerek yazılı

başvuru ile ekspertiz sonucuna itiraz edilebilir. Bu durumda Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün

eksperi başkanlığında, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ve Tütün Eksperleri Derneğinden iste-

necek birer tütün eksperinden oluşan heyete tütünler on beş iş günü içinde yeniden muayene

ettirilir. Bu heyetin kararı kesin olup, verilen karar doğrultusunda işlemler yürütülür.

(16) İhraç edilen tütünlerin kısmen ya da tamamen satılmayarak geri getirilmesi ha-

linde, bu maddenin altıncı fıkrasındaki usule göre oluşturulan heyet tarafından tütünler mua-

yeneye tabi tutulur. Heyet, tütünlerin menşei, ürün yılı, nevi ve fiziksel durumunu rapora bağ-

layarak Bakanlığa iletir. Bakanlık raporu inceleyerek tütünlerin yurda giriş iznini beş iş günü

içinde karara bağlar. Uygun görülen tütünlerin geri getirilmesi, alıcının tütün eksperi tarafından

TAGVİS uygulaması üzerinden onay talebinde bulunulmasını müteakip Bakanlık tarafından

TAGVİS üzerinden onaylanır.

(17) TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ihracatı uygunluk onayı alınan ancak ihracatı

henüz kesinleşmemiş tütünler ile tütün ihracatı uygunluk onayı alındığı halde ihracından vaz-

geçilen tütünler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, Haziran

ve Aralık ayları sonu itibariyle takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Ba-

kanlığa bildirilir.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Tütün ithali, üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak; tütün mamulleri

üretenler veya önceden Bakanlıktan izin almak ve sadece işlendikten sonra ihraç edilmek ama-
cıyla tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından yapılır. 

(2) Tütün ithalatı yapmak isteyenlerin Bakanlıktan tütün ithalatı uygunluk onayı alması
zorunludur. İthalatçılar ithal etmek istedikleri tütünlerle ilgili olarak, tütün ithalatı uygunluk
başvurusunu tütün eksperi vasıtasıyla TAGVİS uygulaması üzerinden yaparak tütün ithalatı
uygunluk onayı talebinde bulunur. Bakanlık başvuruyu inceleyerek, ekspertiz yaptırdıktan
sonra talebi uygun bulunanlara, beş iş günü içinde TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ithalatı
uygunluk onayı verir. 

(3) İthal edilen tütünlerin muayenesi sonucu düzenlenen ekspertiz raporunun olumsuz
olması durumunda, ekspertiz masraflarının karşılanması taahhüt edilerek yazılı başvuru ile iti-
raz edilebilir. Bu durumda Bakanlığın yetkilendirdiği bir tütün eksperi başkanlığında, Ege Tü-
tün İhracatçıları Birliği ve Tütün Eksperleri Derneğinden istenecek birer tütün eksperinden
oluşan heyete tütünler on beş iş günü içinde yeniden muayene ettirilir. Bu heyetin kararı kesin
olup, verilen karar doğrultusunda işlemler yürütülür. 

(4) Bakanlık veya Gümrük İdaresi tarafından ithaline izin verilmeyen tütünler ithalatçı
tarafından mahrecine iade edilir veya üçüncü bir ülkeye gönderilir ya da Gümrük İdaresinin
kabul etmesi koşuluyla, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak suretiyle, yürürlükteki mev-
zuat hükümleri çerçevesinde tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

(5) Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün damarı, şişirilmiş tütün, şişi-
rilmiş tütün damarı, aynı tipten olmak kaydıyla harmanlanmış yaprak tütün, kırık tütün, tütün
toz ve döküntüleri ile tütün mamulü kabul edilenlerin dışındaki tütün bitkisinden elde edilen
tüm ürünlerin ithalatında da tütünün tabi olduğu esaslar uygulanır.

(6) Tütün ithalatı yapan firmaların, tütün ithalatı uygunluk onayı alınan tütünlerle ilgili
olarak, aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları ve bunları şekli ve içeriği Bakanlık tarafından be-
lirlenen formlara kaydederek yazılı/elektronik ortamda Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle
takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığa bildirmeleri zorunludur:

a) İthalatı sonuçlanan tütünlerin, ithalat rejimi bazında toplam miktarı ve bedel bilgileri.
b) Kısmen veya tamamen rejim değişikliğine tabi tutulan tütünlerle ilgili bilgiler.
c) İthalatı kısmen veya tamamen yapılamayan tütünlerle ilgili bilgiler.
ç) Tütün mamulü üretiminde kullanılan tütünlerle ilgili bilgiler.
d) İthal edilen tütünlerden yurtdışına gönderilen tütünlerle ilgili bilgiler.
(7) Bu madde uyarınca Bakanlıktan tütün ithalatı uygunluk onayı alınması, ithalata iliş-

kin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
(8) Bakanlık, bu madde kapsamında yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak; ithalat, işleme,

stoklama ve ihracat aşamalarında, numune almak dâhil her türlü teknik denetim ve analizleri
yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Bakanlık tarafından
belirlenir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Kuruma” ibareleri “Ba-
kanlığa” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımlar 
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 sayılı

Kanunun 8 inci maddesinde sayılan idari yaptırımlar uygulanır.
(2) İdari yaptırımlara ilişkin olarak 4733 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Başvurularda sunulan bilgi ve belgeler
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular; fiziki veya

elektronik ortama aktarılmış bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ıslak veya elektronik imzalı di-
lekçe ile yapılır. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurularda istenen bilgi ve belgelere, ilgili
kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi
halinde, başvuru sahibince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içe-
ren beyan verilmesi yeterlidir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiş

ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-5 eklenmiştir.
MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/7/2010 27637

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/11/2011 28103
2- 14/3/2012 28233
3- 29/11/2015 29547
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Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektro-
nik Ürün Senedi Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2020” ibaresi “31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.  

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

—— • ——
Ticaret Bakanlığından: 

ÜRÜN İHTİSAS BORSASININ KURULUŞ, FAALİYET, İŞLEYİŞ VE DENETİM
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürün İhtisas
Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2022” olarak değiştirilmiştir. 

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

—— • ——
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME
YÖNETMELİĞİ (SHY-65-07)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havacılık
Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nin 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasında yer alan “10/11/2005 tarihli ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
“437 nci maddesine” ibaresi “437 ve 441 inci maddelerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (ı), (i), (ü)
ve (çç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) AIM memuru: Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak almış olduğu lisansın
ve derece/derecelerin kendisine verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili
AIM biriminde görev yapan lisanslı dereceli memuru,”

“ı) AIS/MAP hizmeti: Havacılık bilgi ve verileri ile havacılık haritalarının, Şikago Söz-
leşmesinin Ek-4 ve Ek-15'i ile ICAO tarafından yayınlanan Doküman 8126, Doküman 10066
ve Doküman 8697'ye göre hazırlanması ve kullanıma sunulması gereken hizmetlerini,

i) Asistan AIM memuru: Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak alınan lisansın
verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili AIM biriminde görev yapan lisanslı
derecesiz personeli,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/11/2011 28110
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 18/1/2013 28532
2- 4/4/2015 29316
3- 2/7/2019 30819
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“ü) İşbaşı eğitimi: Temel AIM kursu kapsamında yer alan ve çalışma ortamında işbaşı
eğitmeni gözetiminde verilen uygulama eğitimini,”

“çç) Temel AIM kursu: AIM birimlerinde görev yapacak personelin uluslararası stan-
dartlara uygun olarak hazırlanan müfredata göre alması gereken temel mesleki teorik ve işbaşı
eğitimini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayan ve Genel Müdürlükçe oluşturulan ko-
misyon tarafından gerçekleştirilecek lisans sınavında başarılı olan AIM personeli için Genel
Müdürlük tarafından lisans düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AIM
lisanslı personelinin” ibaresi “AIM personelinin” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Temel AIM kursu ve tazeleme eğitimlerinin verilmesinden, mesleki yeterliliklerinin
sürdürülebilmesini teminen gerektiğinde ilave eğitim sağlanmasından ve söz konusu eğitimlere
ilişkin kayıtların saklanmasından,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, verdiği teorik eğitimlerde, sınava girecek per-
sonelin takibinin sağlanabileceği bir sistem tesis edilmesi halinde derece sınavlarında uzaktan
eğitim teknolojilerinden yararlanabilir.

(3) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak AIM
lisans sınavına girecek personel için Genel Müdürlükten sınav talebinde bulunur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tamam-
laması ve kurs bitimindeki iş başı eğitimini” ibaresi “tamamlamasını” olarak değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisans başvurusunda bulunanlar, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan şartı yerine getirdiklerini belgelendirmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6 ay”
ibaresi “12 ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Stajyer AIM memurlarının lisans sınavını yapmak üzere, Genel Müdür onayı ile
biri başkan en az üç üyeden oluşan lisans sınav komisyonu kurulur. Sınav komisyonu, Genel
Müdürlük temsilcilerinden iki; DHMİ'den en az beş yıllık AIM memuru lisansına sahip bir
üyeden oluşur.”

“(3) Sınavlar, Genel Müdürlükte veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülen ma-
halde komisyon tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır. Sınavda başarılı olan-
lar için lisans düzenlenir. Lisans veriliş tarihi olarak sınav tarihi esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“Lisans sınav komisyonu geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıllık

süre içerisinde, lisans sınav komisyonunda görevlendirilmek üzere beş yıllık AIM memuru li-
sansına sahip personel bulunmaması durumunda en az üç yıllık AIM memuru lisansına sahip
personel arasından görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2017 30096
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
15/1/2019 30656 (Mükerrer)
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesin-

de, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan
veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda,
7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 ta-
rihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Ak-
sine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife
hükümleri uygulanır.

Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk

yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabu-
lucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın tarafla-
rınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.

(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan
diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

(3) Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde
bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret ara-
buluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin baş-
lamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci
sonunda iade edilir.

(4) Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez.
(5) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma

veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa
aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

Arabuluculuk ücretinin sınırları
MADDE 3 – (1) Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.
(2) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin

birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından
yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu Tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

(3) Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin
ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından
yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her
bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

Ücretin tümünü hak etme
MADDE 4 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üze-

rinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla
çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse taraf-
lardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi
veya taraflardan birinin ölümü ya da iflası halinde veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faa-
liyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yürütme
görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak ka-
zanır.
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(2) Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli
olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan
ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabulucu-
luk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin
tamamına hak kazanır.

Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 5 – (1) İhtiyari Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti

devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi ara-
buluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.

(2) Dava şartı arabuluculuk sürecinde, sehven kayıt, mükerrer kayıt veya arabuluculuğa
elverişli olmama nedeniyle sona erdirilmesi hallerinde arabulucuya ücret ödenmez.

Yeni bir uyuşmazlık konusunun ortaya çıkmasında ücret
MADDE 6 – (1) Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi

sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı üc-
rete hak kazanılır.

Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret
MADDE 7 – (1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuş-

mazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kıs-
mına göre belirlenir.

(2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabu-
luculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

(3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun
konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, ara-
buluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre iste-
yebilir.

(4) Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde,
arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile
arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kıs-
mına göre isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az onbeş
uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret
MADDE 8 – (1) Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz konusu

Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.
Uyuşmazlığın Arabuluculuk-Tahkim Yoluyla Çözülmesinin Önerilmesinde Ücret
MADDE 9 – (1) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, an-

laşamama son tutanağının düzenlenmesinden sonra, arabulucu, tarafları arabuluculuk-tahkim
yoluna devam etmeleri konusunda; arabuluculuk-tahkimin esasları, süreci ve hukuki sonuçları
hakkında aydınlatıp, arabuluculuk-tahkim yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekono-
mik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak teşvik edebilir. Bu teşvik üzerine
tarafların, arabuluculuk-tahkim yoluna devam etmeyi ve bir tahkim merkezinin arabuluculuk-
tahkim kurallarını veya tahkim kurallarını uygulamayı kabul etmeleri halinde, ilgili tahkim
merkezi tarafından arabulucuya, bilgilendirme ücreti ödenir.

Uygulanacak tarife
MADDE 10 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona

erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE 

GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA 

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(SIRA NUMARASI: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu

maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan %9,11

(dokuz virgül on bir) oranında artırılarak aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 16/1/2020 tarihli ve  31010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627

Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan

İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ 

(TEBLİĞ NO: 2020/32)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/45)

MADDE 1 – 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan-

cılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 5 inci maddesinin birinci fık-

rasının (b) bendinde yer alan “1/2/2020-31/12/2020” ibaresi “1/2/2020-15/3/2021” olarak,  aynı

maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Şubat ayının” ibaresi “Mart ayının” ola-

rak, (b) bendinde yer alan “15/3/2021” ibaresi “15/4/2021” olarak ve (c) bendinde yer alan

“Mart ayının” ibaresi “Nisan ayının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan” ibaresi ile (c)

bendinde yer alan “En az otuz,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının

(a) bendinde yer alan “Arıcılar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il/ilçe müdürlüklerine veya”

ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2020 tarihine

kadar” ibaresi “son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde” olarak ve (c) bendinde

yer alan “11/1/2021 tarihinden itibaren” ibaresi “tespitlerin tamamlanmasının ardından” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“, yetiştirici/üretici örgütüne üye” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü

fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2020 tarihine kadar” ibaresi “son başvuru tarihinden

itibaren 15 iş günü içerisinde” olarak ve (c) bendinde yer alan “11/1/2021 tarihinden itibaren”

ibaresi “tespitlerin tamamlanmasının ardından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince arı-

cıların arılı kovan destekleme başvurusu bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü

içerisinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(2) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince arıcıların damızlık ana arı des-

tekleme başvurusu bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde il/ilçe mü-

dürlüğüne yapılır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/12/2020 31324
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Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA 

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-

kin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygu-

lanan Tarife Kontenjanları Listesinde bulunan AB040 kod numaralı tarife kontenjanı satırı aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Listenin sonuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“(3) Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis

edilir.”

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

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin

Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“(2) Bu maddenin birinci fıkrasında tanımlanan biodizel harmanlama yükümlülüğünden

fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesap-

lanmasında ayrıca dikkate alınır. Bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle

uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine engel teşkil

etmez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/7/2018 30471

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/10/2018 30570
2- 17/11/2018 30598
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MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yüküm-

lülüğü, 2020 ve 2021 yılları için tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL

VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SAYI: 2020/18)

MADDE 1 – 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve

diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Trans-

feri Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Merkez

Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin üçüncü fıkrasında be-

lirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçek-

leştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “3.3. Uluslararası Fon Transferi ve Me-

sajlaşma Ücreti” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.4. FAST Ücreti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2017 30098
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/12/2018 30631
2- 29/3/2019 30729

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/3/2020 31061
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(SAYI: 2020/19)

MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:
2020/4)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (j) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Trans-
feri Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,”

“k) Ticari müşteri: Bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, 7/3/2020 ta-
rihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere
İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendinde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 18 inci maddesinin ikinci fıkra-

sındaki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu
itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet si-
tesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Merkez Ban-
kası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak, dördüncü fıkrasında bulunan
“EFT/Havale ücretinin” ibaresi “EFT, FAST ve Havale ücretinin” olarak değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin birinci ve ikinci fık-
ralarında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri
dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami
ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “3.3.4. Kıymetli Maden Transferi Üc-
reti” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.3.5. FAST Ücreti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürü-

tür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
10/2/2020 31035

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/2/2020 31054
2- 11/3/2020 31065
3- 29/3/2020 31083
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Kamu İhale Kurumundan:
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 62 NCİ MADDESİNİN (I) BENDİ 

KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-

nunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesi (ı) bendi kapsamındaki işlemleri

kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; 
a) Başkan: Kamu İhale Kurumu Başkanını,
b) Başvuru: İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi kapsamında

Kuruma yapacakları başvuruyu,
c) Daire Başkanlığı: Başkan tarafından görevlendirilen Daire Başkanlığını, 
ç) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,
d) Kanun: 4734 sayılı Kanunu,
e) Kurul: Kamu İhale Kurulunu,
f) Kurum: Kamu İhale Kurumunu,
g) Talep formu: Kurum tarafından belirlenen standarda uygun olarak EKAP üzerinde

doldurulacak Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi kapsamındaki başvuruya ilişkin bilgileri
içerir formu,

ifade eder.
(2) Bu maddede yer almayan tanımlar için Kanunun 4 üncü maddesinde ve ilgili mev-

zuatta yer alan tanımlar geçerlidir. 
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Kanuna göre idarelerin mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinin temel

ihale usulü olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılması esastır.
Ancak temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde diğer usul ve yöntemlerle
alım yapılabilir. Bu sebeple, idarelerin Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca yapa-
cakları başvurularda bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekir. 

(2) Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendine göre, Kanun kapsamında yer alan ve bütçe
sahibi olan kamu idareleri;  Kanunun gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama
faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22 nci
maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan
ödeneklerin % 10’unu Kurulun uygun görüşü olmadan aşamaz. Bu oran aşılarak Kuruma ya-
pılan başvurular reddedilir.

(3) Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihti-
yaçların temininde bütçe sahibi olan kamu idareleri tarafından, yıllık bütçelerine bu amaçla
konulan toplam ödenek tutarı dikkate alınır. Mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için büt-
çelerine bu amaçla konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranı
hesaplanır.  

(4) Bütçe sahibi olan kamu idareleri tarafından % 10 oranının aşılıp aşılmadığı takip
edilerek ödenek aktarılırken veya harcama yapılırken bu durum göz önünde bulundurulur.

(5) İdarelerin bütçelerinde mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için öngörülen öde-
nek tutarının;

a) Mal veya hizmet alımları için Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci mad-
desinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamını, 
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b) Yapım işlerinde ise 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limiti,
geçmemesi halinde Kuruldan uygun görüş alınması şartı aranmaz.
(6) İdarelerin bütçelerinde;
a) Mal veya hizmet alımları için öngörülen ödenek tutarının % 10’unun, Kanunun 21 inci

maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamını
geçmemesi halinde, anılan maddelerde belirtilen parasal limitlerin toplamı kadar olan harca-
malar için, 

b) Yapım işleri için öngörülen ödenek tutarının % 10’unun, 22 nci maddenin (d) ben-
dinde yer alan parasal limiti geçmemesi halinde bu parasal limite kadar olan harcamalar için,

Kuruldan uygun görüş alma şartı aranmaz. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller dışında
Kuruldan uygun görüş alınması zorunludur.

Başvuru işlemleri 
MADDE 5 – (1) Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi kapsamındaki uygun görüş baş-

vuruları, Kurum tarafından standartları belirlenen ve EKAP üzerinden doldurulacak talep formu
ile yapılır. EKAP’tan talep formu için alınan talep kayıt numarası, yetkili amirce imzalı izin
yazısıyla birlikte Kuruma bildirilir. Bu yazı dışında talep formu dâhil Kuruma herhangi bir evrak
gönderilmez. Başvuru, talep kayıt numarası içeren yazının Kurum kayıtlarına alınması ile
tamamlanır. 

(2) Başvuru sürecinin tamamlanmaması, yalnızca EKAP’a talep formunun kaydedil-
mesi veya Kurum tarafından öngörülen diğer esaslara uyulmaması hallerinde başvurular de-
ğerlendirmeye alınmaz.

(3) İdareler tarafından başvuruda bulunulmadan önce; 
a) Yapım işleri için sadece Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendindeki parasal limit ile

yapım işleri için öngörülen ödenek tutarı, 
b)  Hizmet alımları için Kanunun 21 inci maddesinin (f) ve 22 nci maddesinin (d) bent-

lerinde yer alan parasal limitlerin toplamı ile hizmet alımları için öngörülen ödenek tutarı,  
c) Mal alımları için ise Kanunun 21 inci maddesinin (f) ve 22 nci maddesinin (d) bent-

lerinde yer alan parasal limitlerin toplamı ile mal alımları için öngörülen ödenek tutarı, 
kıyaslanarak değerlendirme yapılır. Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan

parasal limitin büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde olup olmamasına bağlı olarak farklı-
laştığı hususu da idarelerce dikkate alınır.

(4) İlgili veya bağlı birimler % 10 oranının aşılması zorunluluğunun doğması duru-
munda buna ilişkin başvurularını, ilgili veya bağlı bulundukları idareye yapar. Gelen taleplerin
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, Kanunun 21 inci maddesinin (f) ve 22 nci maddesinin
(d) bentleri kapsamında yapılacak harcamaların, bütçe sahibi olan idarenin mal veya hizmet
alımı ile yapım işleri için ayrılan ödenekleri toplamının % 10 oranını aşacağının anlaşılması
halinde; 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idareler için bağlı veya ilgili oldukları bakan veya bakan
yardımcısı, 

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alıp bir bakanlığa bağlı veya
ilgili olmayan kamu idareleri,  mahalli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri
ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarında üst yönetici, yoksa idare içindeki en üst
yönetici,

c) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan idarelerde en üst yönetici,
ç) 5018 sayılı Kanun kapsamında yer almayan idarelerde ilgisine göre en üst yönetici,

yoksa harcama yetkisine sahip kişi ya da kurullar, 
tarafından Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca uygun görüş için Kuruma

başvuruda bulunulur.
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(5) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan bakanlık ile bağlı veya
ilgili kamu idareleri bünyesindeki döner sermaye işletmelerinde bakan veya bakan yardımcısı,
diğer döner sermaye işletmelerinde ise döner sermaye işletmesinin bağlı olduğu idarenin en
üst yöneticisi tarafından başvuruda bulunulur. 

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda sayılmamış idarelerde başvuru ilgili en üst yönetici
tarafından yapılır.

(7) Her biri ayrı bütçeye sahip döner sermayeli işletmelere ilişkin yapılacak uygun görüş
taleplerinde mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri talep tutarlarının ilgisine göre her bir iş-
letme bazındaki mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerinde öngörülen ödenek
tutarının %10’unu aşıp aşmadığı kontrol edilerek başvurulur. 

(8) Her biri ayrı bütçeye sahip döner sermayeli işletmeler mal alımı, hizmet alımı veya
yapım işleri ödeneklerini birleştirerek başvuruda bulunamaz. 

(9) Bir takvim yılı içinde haklı ve hukuken geçerli sebepler olmadıkça aynı alım türünde
ikinci bir başvuru yapılamaz.   

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin kontrolü, Daire Baş-

kanlığında görevli personel tarafından yapılır. Değerlendirme işlemi, idare tarafından Kuruma
bildirilen talep kayıt numarasının işaret ettiği talep formu üzerinden yapılır.

(2) Daire Başkanlığı tarafından talep formundaki hususlara ilişkin yapılan değerlendir-
meler, Daire Başkanlığının bağlı olduğu Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkanın onayı ile
karar verilmek üzere Kurula sunulur. 

(3) Kurul tarafından uygun görüş talepleri değerlendirilirken, idarelerin ihale ve doğ-
rudan temin yoluyla yaptıkları alım ve işlere ilişkin olarak Kuruma gönderdikleri bilgiler de
dikkate alınır.

(4) Kurul tarafından verilen uygun görüş, içinde bulunulan takvim yılı için geçerli ve
talepte bulunulan hususlar ile sınırlıdır.

(5) Başvuruya ilişkin alınan Kurul kararları idareye EKAP üzerinden bildirilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
İhale Genel Tebliğinin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi
21.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi ile ilgili olarak, “31/12/2020 ta-

rihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci
Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ” açıklamaları dikkate
alınır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30.9.2 nci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-O.2 yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 30/7/2010 27657

3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)

4- 9/2/2011 27841

5- 20/4/2011 27911

6- 20/8/2011 28031

7- 15/7/2012 28354

8- 13/8/2012 28383

9- 13/4/2013 28617

10- 23/8/2013 28744

11- 24/9/2013 28775

12- 28/11/2013 28835

13- 25/12/2013 28862

14- 7/6/2014 29023

15- 16/8/2014 29090

16- 25/10/2014 29156

17- 12/6/2015 29384

18- 27/6/2015 29399

19- 28/7/2015 29428

20- 27/4/2016 29696

21- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

22- 29/11/2016 29903

23- 25/1/2017 29959

24- 4/3/2017 29997

25- 29/6/2017 30109

26- 6/2/2018 30324

27- 31/3/2018 30377

28- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

29- 20/11/2018 30601

30- 16/3/2019 30716

31- 13/6/2019 30800

32- 8/8/2019 30856

33- 13/9/2019 30887

34- 30/9/2020 31260
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ 

(II-27.3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hâkim ortağın diğer ortakları ortak-

lıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hâkim ortağa satma hakkının uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Birlikte hareket eden kişiler: Çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet vere-

cek pay alımlarını açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşma çerçevesinde yapan gerçek
ve/veya tüzel kişileri,

b) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri
ile yurt dışı borsaları,

c) Hâkim ortak: Tek başına veya birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte ortaklığın oy
haklarının en az %98’ine sahip olan gerçek ya da tüzel kişileri,

ç) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
f) Ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim or-

taklıkları,
g) Pay alım teklifi: Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teklifi,
ğ) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
h) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
ı) Yatırım kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan anonim ortaklıkları,
i) Yönetim kontrolü: Kanunun 26 ncı maddesinde tanımlanan yönetim kontrolünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Kullanımı

Hakların doğması ve oy haklarının hesaplanma usulü 
MADDE 4 – (1) Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak

üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının
%98’ine ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, bu Tebliğde belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere, hâkim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup ol-
madığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer
ortaklar açısından da paylarını hâkim ortağa satma hakkı doğar. 

(2) Oy haklarına ilişkin oranın tespitinde, hâkim ortağın sahip olduğu doğrudan ve do-
laylı paylar dikkate alınır. Oy hakkında imtiyazlar dikkate alınmaz. İntifa veya alım hakkına
dayalı paylar ile çıkarma hakkı kullanılamaz.

Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                                31 Aralık 2020 – Sayı : 31351



(3) Ortaklık tarafından gerçekleştirilen bedelsiz ve/veya yeni pay alma haklarının sı-
nırlandırılmadığı bedelli sermaye artırımlarında mevcut ortaklar tarafından alınan paylar ne-
deniyle veya miras, geri alınan paylar, oy haklarının donması gibi sebeplerle satma ve ortak-
lıktan çıkarma hakkı doğmaz. 

(4) Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet verecek pay alımlarının
tespitinde, aşağıda belirtilen kişilerin birlikte hareket ettikleri kabul edilir:

a) Gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
b) Tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel ki-

şiler ile bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
(5) Ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatı dışında tabi oldukları diğer mevzuattan

kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.
Hakların kullanımına ilişkin prosedür 
MADDE 5 – (1) Hâkim ortak tarafından, hâkim ortak konumunun kazanılması veya

bu durumda iken ek pay alınması durumunda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Söz konusu açıklamayı takip eden
en geç bir ay içerisinde ortaklık tarafından pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili dü-
zenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatılır ve raporun özeti kamuya açıklanır. Özetin
kamuya açıklanmasını takip eden iki aylık hak düşürücü süre içerisinde satma hakkını kullan-
mak isteyen hâkim ortak dışındaki diğer ortaklar, 6 ncı madde çerçevesinde belirlenen fiyat
üzerinden satma hakkı kullanım taleplerini ortaklığa yazılı olarak iletir. Bu Tebliğin uygulan-
masında bir ay otuz gün olarak uygulanır.

(2) Satma hakkı kullanım süresinin bitimine kadar hâkim ortağın hâkim ortak konu-
munu kaybetmesi durumunda dahi satma hakkının kullandırılmasına devam edilir. Hâkim ortak
söz konusu süre içerisinde, satma hakkının kullanılması sebebiyle yaptığı alımlar hariç olmak
üzere, ek pay alımında bulunamaz.

(3) Ortaklık, satma hakkı kullanım talebinde bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını
araştırır ve gelen talepleri en geç iki iş günü içinde iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı
ile hâkim ortağa bildirir. Kayden izlenen paylar için ortak bilgileri MKK’dan teyit edilir.

(4) Hâkim ortağın satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını izleyen en geç
iki iş günü içinde pay bedellerini ortaklık hesabına yatırması gerekir. Satma hakkını kullanmak
isteyen ortakların sahip oldukları payların bedeli, pay bedellerinin ortaklık hesabına yatırılma-
sını takip eden iş günü ortaklık tarafından ödenir ve ödeme ile birlikte pay devir işlemleri so-
nuçlandırılır. Satma hakkı yatırım kuruluşu vasıtasıyla kullandırılabilir.

(5) Satma hakkı kullanılmak istendiğinde, sahip olunan imtiyazlı veya imtiyazsız tüm
paylar için kullanılmalıdır.

(6) Ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hâkim ortak, satma hakkının kulla-
nımına ilişkin iki aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben en geç üç iş günü içinde
bu hakkını 6 ncı maddede belirtilen fiyat üzerinden ve diğer ortakların imtiyazlı veya imtiyazsız
tüm payları için kullanmak üzere ortaklığa başvurur. Söz konusu başvuruda ortaklıktan çıkarma
hakkı kullanımına ilişkin toplam bedeli karşılayacak tutarda banka teminat mektubunun veya
bu tutardaki nakdin bankada özel bir hesapta bloke edildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin ortak-
lığa sunulması gerekir. 

(7)  Hâkim ortağın başvurusu üzerine ortaklık yönetim kurulu, en geç beş iş günü içe-
risinde diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu payların yerine geçmek üzere çıkarılacak
ve hâkim ortağa verilecek yeni payların ihracı amacıyla karar alır ve karar alınmasını takip
eden on iş günü içerisinde ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Ek-1’de yer alan belgelerle
birlikte Kurula başvurur. Payları borsada işlem gören ortaklıklar, eş zamanlı olarak ayrıca pay-
larının borsa kotundan çıkarılması için borsaya başvurur. 
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(8) Hâkim ortak ortaklıktan çıkarma hakkı kullanımına ilişkin toplam bedeli, Kurul
onayını takip eden üç iş günü içinde ortaklığın banka hesabına yatırır. Toplam bedelin ortaklık
hesabına yatırılmasında, altıncı fıkra uyarınca bloke edilen nakdin aktarılması dışında bir yön-
tem kullanılması durumunda, altıncı fıkra kapsamında bloke edilen hesaptaki blokaj kaldırılır.
Ortaklık tarafından iptal edilecek payların yerine geçmek üzere çıkarılacak ve hâkim ortağa
verilecek payların bedeli, hâkim ortağın çıkarma hakkını kullanmak için ortaklık hesabına ya-
tırmış olduğu tutardan karşılanır. İhraç edilecek yeni paylar için, nominal değerinden aşağı ol-
mamak kaydıyla ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım bedeli üzerinden hesaplanacak Kurul üc-
reti, ihraç belgesinin teslim alınmasından önce hâkim ortak tarafından Kurulun ilgili hesabına
yatırılır.

(9) Ortaklıklar tarafından çıkarma hakkı kullanım bedelinin ortaklık hesabına yatırıl-
masını takip eden üç iş günü içerisinde Kurulca onaylı ihraç belgesinin tescili ve TTSG’de ya-
yımlanması için ticaret siciline başvurulur. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu
olan paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılır.

(10) Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile payları borsada işlem görmeyen ve kay-
den izlenen ortaklıklar, hâkim ortağın çıkarma hakkı kullanım bedelini ortaklık hesabına ya-
tırmasını takip eden iş günü içinde bu bedelin hâkim ortak dışındaki ortakların hesabına akta-
rılması, söz konusu ortakların paylarının iptali ve yeni ihraç edilecek payların hâkim ortak he-
sabına aktarılması talebi ile MKK’ya başvurur. MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin
tutarlar, MKK tarafından hâkim ortak dışındaki hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili
yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilerek paylar iptal edilir. MKK’ya başvuru tarihi iti-
barıyla MKK sisteminde ortaklık nezdinde izlenen paylar ile kaydileştirilmeyen paylara ilişkin
bakiye tutarın, ortaklık tarafından üç yıllık bir süre boyunca bir yatırım kuruluşu vasıtasıyla
Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke hesapta nemalandırılmak suretiyle tutulması gere-
kir. Payların iptalinden itibaren üç yıllık sürenin sonunda, ilgili yatırım kuruluşunun Takas-
bank’a başvurusunu takiben blokaj kaldırılır. Üç yıl boyunca Takasbank nezdinde bloke olarak
tutulan tutarın neması ile hesapta kalan bakiye, üç yıllık sürenin sonunda talep üzerine ortaklığa
iade edilir. Bu tarihten sonra pay sahibi olduğunu ispat eden kişilere payları karşılığında öde-
necek pay bedelleri ortaklık tarafından karşılanır. Bu fıkranın uygulanmasında bloke hesapta
yer alan tutarın nemalandırılması, aracılık işlemlerinde uygulanacak takas esasları ve blokajın
kaldırılmasına ilişkin esaslar Takasbank tarafından Kurulun onayı ile belirlenir.

(11) Payları borsada işlem görmeyen ve kayden izlenmeyen ortaklıklar, hâkim ortağın
başvurusu üzerine, hâkim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanacağını, ortaklıktan çıkar-
ma hakkının kullanılması sebebi ile payların iptal edileceğini ve pay sahibi olan ortakların or-
taklıktan çıkarma hakkı bedeli karşılığında sahip oldukları pay senetlerinin imhası için ortaklığa
başvurmaları gerektiğini Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya açıklar, varsa ortaklık internet sitesinde ve ortaklık merkezinin bulunduğu
yerde yayımlanan en yüksek tirajlı yerel süreli yayınlardan birinde veya ulusal bir gazetede
ilan eder. Ortaklık pay senetlerini teslim alırken iki nüsha teslim tutanağı düzenler ve bir nüs-
hasını pay senetlerini teslim eden ortağa verir. Teslim tutanağı ortaklık yetkilileri ve pay se-
netlerini teslim eden ortak tarafından imzalanır. Teslim tutanağında, teslim edilen pay senedi
adedi ve nominal değerleri toplamına, kupür değerine ve pay senetleri bedelinin yatırılacağı
banka hesap numarasına yer verilir. Teslim olunan pay senetlerinin bedelleri, teslim tarihini
takip eden iş günü içerisinde tam ve nakden ortağın banka hesabına yatırılır. Teslim alınan pay
senetleri ilgili kuponlarla birlikte yılda en az iki kez noter huzurunda fiziken iptal ve imha
edilir ve bu durum noter tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit ettirilir. Söz konusu or-
taklıklar, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan ve iptal edilmiş sayılan payları,
herhangi bir süre sınırı olmaksızın sahiplerinin yapacakları başvuru üzerine satın almakla yü-
kümlüdür.
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(12) Onuncu fıkrada belirtilen MKK sürecinin tamamlanmasının ardından, borsa tara-
fından konuya ilişkin başvuru değerlendirilerek ortaklık paylarının borsa kotundan çıkarılma-
sına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilir. Anılan karar, kararın borsa tara-
fından Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasını izleyen ilk iş günü yürürlüğe girer.

(13) Hâkim ortak tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasını takiben borsa
kotundan çıkarılan ortaklıklar, Kanun kapsamından çıkmış sayılır.

(14) Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının doğması ile aynı anda yönetim kontrolünün
elde edilmesi halinde, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı kabul edilir.  

Hakların kullanım bedeli
MADDE 6 – (1) Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli Türk Lirası olarak

tam ve nakden ödenir.
(2) Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli olarak;
a) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için;
1) Payları Yıldız Pazarda işlem gören ortaklıklarda hakların doğmasının kamuya açık-

landığı tarihten önceki son bir aylık;  payları Yıldız Pazar dışındaki pazar ve platformlarda
işlem gören ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan
günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ile her bir pay grubuna iliş-
kin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değerin ortalaması ve

2) Hâkim ortak konumunun kazanılmasının eş anlı olarak yönetim kontrolü değişikli-
ğine yol açması durumunda pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanması gereken
zorunlu pay alım teklifi fiyatından yüksek olanı,

b) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için; 
1) Her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda

belirlenen değer ve
2) Hâkim ortak konumunun kazanılmasının eş anlı olarak yönetim kontrolü değişikli-

ğine yol açması durumunda pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanması gereken
zorunlu pay alım teklifi fiyatından yüksek olanı,

dikkate alınır. 
(3) İkinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen süreler içinde Ku-

rulca;
a) Kanunun 107 nci maddesinde sayılan fiiller nedeniyle 101 veya 107 nci maddeler

kapsamında işlem yapılmasına veya
b) Ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığının kabulüne
ilişkin karar alınmış olması durumunda, karara esas teşkil eden dönemler dikkate alın-

maz. Bu süreler hesaplamaya esas alınan dönemlerin başına eklenmek suretiyle dönemler ta-
mamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamuyu aydınlatma
MADDE 7 – (1) Hâkim ortak tarafından aşağıdaki durumlarda Kurulun özel durumların

kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır: 
a) Hâkim ortak konumunun kazanılması veya bu durumda iken ek pay alınması. 
b) Hâkim ortak konumunun kaybedilmesi. 
c) Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasına karar verilmesi ve çıkarma hakkı bedeli

ile birlikte çıkarma hakkının kullanımı için ortaklığa başvuru yapılması. 
(2) Aşağıdaki hususlar Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzen-

lemeleri çerçevesinde ortaklık tarafından kamuya açıklanır:
a) Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı amacıyla ortaklığa başvurulması, ortaklıktan

çıkarma süreci ve ortaklıktan çıkarma sürecinin sonuçlarına ilişkin bilgi.
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b) Satma hakkının doğduğu hususu.
c) Satma hakkının kullanımı talebiyle ortaklığa başvuruda bulunulması halinde, başvuru

geldiği sürece günlük olarak, bu hakkı kullanmayı talep eden ortakların sayısı, sermayedeki
pay oranları ile toplam satma hakkı bedeli.

ç) Pay bedelinin tespitine ilişkin olarak 6 ncı madde uyarınca hazırlanan değerleme ra-
porunun özet kısmı dahil kesinleşen çıkarma ve satma hakkı bedeli.

d) Satma hakkının kullanım süresi sonucunda, bu hakkı kullanan ortakların sayısı ve
sermayedeki pay oranları ile hâkim ortağın sermayedeki pay oranı. 

İstisnalar 
MADDE 8 – (1) Kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde bir talepleri olmadığı

sürece sahip olduğu paylar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
(2) Yatırım ortaklıklarına ilişkin hükümler saklıdır.
Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına ilişkin sınırlama 
MADDE 9 – (1) Ortaklık paylarının ilk defa borsada işlem görmeye başlamasından

itibaren iki yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamaz.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ 
MADDE 10 – (1) 12/11/2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Or-

taklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde birinci fıkrada belirtilen tebliğe yapılan atıflar bu

Tebliğe yapılmış sayılır.
Hâkim ortak konumunun kamuya açıklanmış olması durumunda uygulanacak

hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hâkim ortak ko-

numunun kazanıldığının veya bu durumda iken ek pay alındığının kamuya açıklanmış olması
durumunda, ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeline ilişkin olarak 10 uncu mad-
denin birinci fıkrası ile yürürlükten kaldırılan Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği
(II-27.2) hükümleri uygulanır. 

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Ek-1

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMI İÇİN KURULA
YAPILACAK BAŞVURULARDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. Çıkarma hakkı kullanım bedelini de içerecek şekilde, diğer ortakların paylarının iptali
ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracına ilişkin yönetim kurulu ka-
rarı. 

2. Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, or-
taklığı temsile yetkili kişilerce imzalı esas sözleşme ve ihraç belgesi.

3. Pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanmış
değerleme raporu.

4. Ortaklıktan çıkarma hakkı kullanımına ilişkin toplam bedeli karşılayacak tutarda
banka teminat mektubuna veya bu tutarda nakdin bankada özel bir hesapta bloke edildiğine
ilişkin bilgi ve belgeler.

5. Ortaklığı temsile yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri.
6. Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO 

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-45.2.a)

MADDE 1 – 6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Ku-
rumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
(III-45.2)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“c) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi,
Türkiye Varlık Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kamu iktisadi kuruluşları, mahalli idareler
ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma araç-
ları.”

“e) Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş
varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıy-
metler, ipotek teminatlı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve projeye dayalı menkul
kıymetler.”

“g) Serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları.
ğ) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile TCMB’nin üyesi veya ortağı

olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları,
kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı
menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek
teminatlı menkul kıymetler.”

“(3) Birinci fıkranın (ğ) bendinde sayılan varlıkların repo ve ters repo işlemine konu
edilmesi, buna ilişkin talebin Takasbank’a iletilmesi üzerine Takasbank tarafından belirlenecek
tarihten sonra mümkün olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) İşlemlere konu edilen finansal araçların değerlemesine ve teminat-

landırılmasına ilişkin esaslar; borsada gerçekleşen tüm repo ve ters repo işlemlerinde borsa ta-
rafından, borsada ya da borsa dışında gerçekleşen ve takası merkezi karşı taraf uygulaması
kapsamında yapılan repo ve ters repo işlemlerinde ise merkezi karşı taraf görevini üstlenen
merkezi takas kuruluşları tarafından bu Tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın belirlenir.

(2) Borsa dışında gerçekleştirilen ve takas işlemleri merkezi karşı taraf uygulamasına
tabi olmayan repo ve ters repo işlemlerinde, işleme konu finansal araçlardan;

a) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değeri yayımlananlar, bu fiyatlar üzerinden
değerlemeye tabi tutulur.

b) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değeri yayımlanmayan ancak, borsada işlem
görenler, değerleme gününde ilgili borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları veya oranlar üze-
rinden, gün içinde iki seans uygulanan borsalarda ikinci seansta gerçekleşen ağırlıklı ortalama
fiyatları veya oranlar üzerinden, bu kıymetlerden borsada işlem görmekle birlikte değerleme
gününde borsada alım satıma konu olmayanlar ise son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fi-
yatları veya oranlar üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

c) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değeri yayımlanmayan ve borsada işlem gör-
meyenlerin değerlemesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca
çıkarılan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınır.

ç) Yatırım fonlarının değerlemesinde Kurulun yatırım fonlarının finansal raporlama
esaslarına ilişkin düzenlemesinde yer alan hükümler esas alınır. 

d) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki finansal araçların değerle-
mesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca çıkarılan Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınır.

(3) İkinci fıkranın (a) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-
natlandırılmasında, değerleme fiyatının %100’ü esas alınır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların te-
minatlandırılmasında, değerleme fiyatının %75’i, Türkiye’de kurulan ve Kurulun sermaye
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piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde
belirtilen derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca veya Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumunca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya Türkiye’de derece-
lendirme faaliyetinde bulunması Kurulca veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
munca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye
denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış ihraççılara ait olanlar için veya bu nota sahip
olan finansal araçlar için ise değerleme fiyatının %85’i esas alınır.

(5) İkinci fıkranın (c) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-
natlandırılmasında, gösterge niteliğindeki değerlerin %65’i, Türkiye’de kurulan ve Kurulun
sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzen-
lemelerinde belirtilen derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen de-
recelendirme kuruluşları veya Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul
edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun
vadeli derecelendirme notu almış ihraççılara ait olanlar için veya bu nota sahip olan finansal
araçlar için ise değerleme fiyatının %75’i esas alınır.

(6) İkinci fıkranın (ç) bendi kapsamında değerlemesi yapılan yatırım fonlarının temi-
natlandırılmasında kullanılacak değerleme fiyatı ilgili kıymetin repoya konu edildiği günde
Takasbank’a bildirilen son fiyat olup teminatlandırmada; 

a) Para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar için değerleme fiyatının %95’i; 
b) Borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlar ve borçlanma aracı endeksini takip

eden borsa yatırım fonları için değerleme fiyatının %90’ı;
c) Hisse senedi şemsiye fonuna bağlı fonlar ve ortaklık payı endeksini takip eden borsa

yatırım fonları için değerleme fiyatının %80’i;
ç) Diğer şemsiye fonlara bağlı fonlar ile diğer borsa yatırım fonları (serbest şemsiye

fonlara bağlı fonlar hariç) için değerleme fiyatının %85’i;
d) Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları için değerleme fiyatının %75’i,
esas alınır.
(7) İkinci fıkranın (d) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-

natlandırılmasında değerleme fiyatının %100’ü esas alınır.
(8) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimlerinde olması

durumunda üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarda yer alan teminat oranları
%5 daha düşük olmak üzere uygulanır.

(9) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimlerinde olması
durumunda, değerlemede işleme konu nakdin para birimi baz alınır ve finansal aracın para bi-
rimi bu para birimine çevrilerek değerleme yapılır.

(10) Kurul, repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek finansal aracın tanımına ve
özelliğine göre bu maddede belirtilen teminatlandırma oranlarını değiştirmeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Taraflar arasında, işlemlerin genel esaslarını düzenleyen, Kurulun yatırım hizmet
ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin belge ve kayıt düzenine ilişkin düzenlemesi uyarınca
bir çerçeve sözleşme yapılması.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Repo ve ters repoya konu edilen, aracı kurumların kendilerinin veya sermaye, yö-

netim ve denetimlerine hâkim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseleri ile aracı kurum-
ların mevduat ve katılım bankaları hariç nitelikli pay sahiplerinin ihraç ettiği finansal araçların
tutarı birinci fıkra uyarınca hesaplanan aracı kurum özsermayesinin %10’unu aşamaz.”

MADDE 5 – Bu Tebliğin; 1 inci ve 2 nci maddeleri 1/1/2021 tarihinde, diğer maddeleri
25/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/12/2015 29554
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11214 

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

 
 11207 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ORTAKLAR-DENİZLİ SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON PROJESİ İÇİN 

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELERİN TEMİNİ İLE TADİLAT, MONTAJ VE 
DEMONTAJ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/732612 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı      
No: 121/A   35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : Keşif Listesinde sunulan miktarda Sinyalizasyon Malzemesi. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 11.01.2021 Tarihi Pazartesi Günü Saat 14:00’e 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil) 500,00 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. 11004/1-1 
—— • —— 

30.000 m3 KONKASÖR BALASTI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI BİÇEROVA TESLİM 30.000 m3 KONKASÖR 

BALASTI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İhale Kayıt No : 2020/736642 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı      
No: 121/A   35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 30.000 m3 Konkasör Balastı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 21.01.2021 Tarihi Perşembe Günü Saat 14:00’e 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- 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. 11005/1-1 
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HAYDARPAŞA LİMANI LİMAN İÇİ GEMİDEN İSTİFE- İSTİFTEN GEMİYE BOŞ 
VE DOLU 20 VE 40 FEETLİK KONTEYNERLERİN ÇEKİCİ VE TREYLER SETİ 

İLE TAŞINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/4997975 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : ( 0 216) 348 80 20/4707- ( 0 216) 345 17 05 
c) Elektronik Posta Adresi : - 
İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : Gemiden istife - istiften gemiye 30.000 sefer 

olacaktır. 
2- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3- Tekliflerin TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına, ihale tarihi olan 21/01/2021 PERŞEMBE günü saat 14:00’e kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 
300,00 TL (ÜÇYÜZ) bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 11178/1-1 
—— • —— 

MOBİL RIHTIM VİNCİ (MHC) KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

 
 11224/1-1 
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1 ADET NANOBOYUT VE ZETAPOTANSİYELİ  
ÖLÇÜM SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Nanoboyut ve Zetapotansiyeli Ölçüm Sistemi 1 Adet, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20.Maddesi 
(f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/725063 
1- İdarenin 
a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 
  15.km 44280 Kampus-MALATYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0.422.341 12 36–0.422.377 32 83 / 
  Faks: 0.422.341 12 37 
c) Elektronik posta adresi  : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği : - 
internet adresi (varsa) 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Nanoboyut ve 
  Zetapotansiyeli Ölçüm Sistemi 1 Adet, 
b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya 
  Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj 
  edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri 
  yapılarak teslim edilecektir. 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren  
  60 Takvim günü içinde. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 
  15.Km İdari Bina Kat:6 Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu 
  Kampüs-Malatya 
b) Tarihi ve saati : 13.01.2021 Çarşamba günü saat:11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
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e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2. Teklif veren firmalar ürün katalogları ve teknik şartnameye cevap yazılarını teklif 

dosyalarında sunmalıdır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim 
günüdür. 

12-  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 11134/1-1 
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KORUYUCU MASKE VE MUHTELİF CİNS EL DEZENFEKTANI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
 11281/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11295/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11296/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11297/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11298/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11299/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11300/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11301/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11282/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11283/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11284/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11285/1-1 

  



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2020 – Sayı : 31351 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11286/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11286/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11286/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11287/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11238/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11238/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11276/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11276/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11261/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11243/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11264/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11266/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11267/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11268/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11269/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11245/1/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11245/2/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:  

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel 

İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen 

öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 BÖLÜM KONTENJAN 

1 İktisat / Ekonomi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 35 

2 Hukuk 35 

3 İstatistik / Ekonometri 30 

4 Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi 30 

5 Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik 25 

6 Sosyal Hizmet 20 

7 Maliye / Muhasebe 15 

8 Sosyoloji 10 

9 İşletme / Endüstri Mühendisliği 10 

10 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Öğretmenliği 10 

11 Gerontoloji / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Sağlık Yönetimi 5 

12 Basın Yayın / Gazetecilik/ İletişim / Radyo, Sinema ve Televizyon 5 

13 Mütercim Tercümanlık / Türk Dili ve Edebiyatı / İngiliz Dili ve Edebiyatı 7 

14 
Eğitim Programları ve Öğretmenliği / Eğitim Yönetimi ve Planlama / 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Bilgi ve Belge Yönetimi 
5 

15 Mimarlık / Peyzaj Mimarlığı / Şehir ve Bölge Planlama 3 

16 
Fizik Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği / Makine Mühendisliği /  

Orman Mühendisliği / Ziraat Mühendisliği 
5 

TOPLAM 250 

2- BAŞVURU ŞARTLARI, ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya 

(https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 

Giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme 

yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, 

aranacak YDS puanı, son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dallarına ait 

kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) 

ve (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır. 

İlan olunur. 11302/1-1 
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLAN 

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 
Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin'' ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim 
elemanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
2- Adayların ALES'ten en az 70 puan almış olmak, 
3- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanması gerekmektedir.  
5-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak şartı 

aranmaktadır. 
6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından 

muaftır. 
7- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik 

belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 
8- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik 

belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.  
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve 

telefon numaralarını belirten dilekçe. (Dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında 
ulaşabilirsiniz).  

2. Özgeçmiş. 
3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi. ( Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 

(Beş) yıl geçerlidir). 
4. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların 

YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). e-Devlet harici diploma/geçici 
mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü 
olacaktır.  

5. Yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen sınav) belgesi fotokopisi 

6. Yüksek lisans yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, yüksek lisans diploma fotokopisi. 
7. Lisans transkripti (Aslı veya Onaylı Örneği). 
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
10. Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, Özelde SSK veya Bağ-Kur da çalışmışlığı varsa). 
11. 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş). 
12. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. 

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması 
gerekmektedir. 

BAŞVURU / ÖN DEĞERLENDİRME / SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ 
1-İlan Yayım Tarihi : İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihtir. 
2-Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15 (onbeş) gün içerisinde İLGİLİ BİRİMLERE başvurmaları gerekmektedir. 
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3- Başvuru, Değerlendirme ve Sınav Takvimi : Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme 
Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi üniversitemizin www.hakkari.edu.tr 
adresinden duyurulacaktır. 

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT BİLGİLER 
BİRİM/BÖLÜM/ 

ABD/PROGRAM 
KADRO 
ADEDİ 

DERECE UNVAN ALES 
YABANCI 

DİL 
ÖZEL ŞARTLAR 

Rektörlük 
(Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

Müdürlüğünde 
Görev Yapmak 

Üzere) 

1 6 Öğretim 
Görevlisi 

70  

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunu 
olup alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 2 6 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders 
Verecek) 

70 80 

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve 
Edebiyatı veya İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık mezunu olup alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

 11200/1-1 

—— • —— 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve 
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili 
Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise 
http://aydes.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı 
Kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak 
sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesi 
ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) 
gün içerisinde yapılacaktır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle 
İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından 
ulaşabilirsiniz. 

Başvuru dilekçeleri "www.ktu.edu.tr/personel-formlar" adresinden temin edilebilir. 
İlgililere duyurulur. 
 

İLAN 

NO 
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 
DER. ADEDİ AÇIKLAMA 

242 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Profesör 1 1 

Zaman Yönetimi ve Teknoloji Tabanlı 
Vergilendirme Sistemleri konularında 

çalışma yapmış olmak. 
 TOPLAM 1  

 11073/1-1 

http://www.hakkari.edu.tr/
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

29/12/2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim elemanı alım ilanımızda yer alan 01 ilan sıra numaralı Rektörlük Birimi (Kalite 
Koordinatörlüğü) Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) ilanına ait nitelikler aşağıda belirtildiği 
şekilde düzeltilmiştir. 

 

İLAN 

S.N. 
BİRİM BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DER. ADET 

YABANCI 

DİL 
ALES ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Rektörlük (Kalite 

Koordinatörlüğü) 
- - 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

5 1 70 70 

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve 

Sistem Mühendisliği, İşletme 

Mühendisliği alanlarının herhangi 

birinde tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Kalite süreçleri ve kalite 

yönetimi alanında en az iki yıl 

çalışmış olmak 

 11235/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/ 
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Radyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  
 10987/1-1 



31 Aralık 2020 – Sayı : 31351 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir. İlgililere duyurulur. 

ÖĞRETİM ELEMANI 
 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİMDALI

/PROGRAM 
UNVAN DERECE ADET 

ALES YABANCI 
DİL 

PUANI 
NİTELİKLER 

PUANI TÜRÜ 

ANTAKYA DEVLET 
KONSERVATUVARI 

SAHNE 
SANATLARI 

BÖLÜMÜ 

ŞAN 
ANASANAT 

DALI 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

(Ders 
verecek) 

6 1 70 
SÖZ, 
EA, 
SAY 

50 

Opera veya Şan 
anasanat dalı mezunu 
olup Opera veya Şan 
alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

 
ÖĞRETİM ÜYESİ 
 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 
UNVAN DERECE ADET NİTELİKLER 

TAYFUR ATA 
SÖKMEN TIP 
FAKÜLTESİ 

TEMEL 
TIPBİLİMLERİ 

HİSTOLOJİ VE 
EMBRİYOLOJİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
4 1 

Histoloji ve embriyoloji (Tıp) anabilim 
dalında doktora yapmış olup üremeye 
yardımcı tedavi yöntemleri eğitimi almış 
olmak. 

 
 11251/1-1 

—— • —— 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:  

DÜZELTME İLANI 
29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

aşağıda belirtilen Profesör ve Öğretim Görevlisi ilanımızın açıklama kısımları yeniden 
düzenlenmiştir. 

İlan olunur. 
DÜZELTME İLANLARIMIZ 

ADET UNVAN BİRİM ABD/PROGRAM AÇIKLAMA 

1 Profesör Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Çürük tanısında kullanılan modern yöntemler 
konusunda çalışmalar yapmış olmak 

 
ADET UNVAN BİRİM ABD/PROGRAM AÇIKLAMA 

1 
Öğr.Gör. 

(Ders 
Verecek) 

Havza Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik 

Lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla Sivil 
Savunma, İtfaiyecilik ya da ilk ve acil yardım 
alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak. 
Yangın Eğitici Eğitmenliği, ilk yardım eğitici 
eğitmenliği sertifikalarına sahip olup BLS alanında 
eğitim almış olduğunu belgelendirmek. 

 
 11239/1-1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

29.12.2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim üyesi ilanımızda Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosu (İlan No: 
2020.01.65) ilan özel şartı aşağıda belirtildiği şekliyle düzeltilmiştir.  

İlanen duyurulur. 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
DER. ADET AÇIKLAMA 

2020.01.

65 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Mütercim ve 

Tercümanlık 

Mütercim- 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

alanında doktora yapmış 

olmak, kültürlerarası 

karşılaştırmalı dil öğretimi 

alanında çalışmaları olmak. 

 11228/1-1 

—— • —— 
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemizin akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı alımı ile ilgili 

olarak hazırlanan ilan metni, 28.12.2020 tarihli ve 31348 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun 
olarak yayımlanmıştır. Ancak söz konusu ilan metni aşağıda belirtildiği şekliyle değiştirilmiş 
olup, kadrolarımıza başvurular devam etmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

İlan No İlgili Birim 
Kadro 
Adedi 

Derece Unvan Özel Şartlar Başvuru Adresi 

281220.44 

Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 
Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü 

Tezhip Anasanat Dalı 

1 4 
Arş. 
Gör. 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 
lisans mezunu olmak. Geleneksel Türk 
Sanatları Anasanat Dalında yüksek 
lisans veya Sanatta Yeterlik öğrencisi 
olmak. (2547 Sayılı Kanunun 50/d 
maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) 

Sanat Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 

Tel: 0264 295 68 34 

 11237/1-1 

—— • —— 
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemizin akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı alımı ile ilgili 

olarak hazırlanan ilan metni, 28.12.2020 tarihli ve 31348 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun 
olarak yayımlanmıştır. Ancak söz konusu ilan metni aşağıda belirtildiği şekliyle değiştirilmiş 
olup, kadrolarımıza başvurular devam etmektedir. 

İlgililere duyurulur. 
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İlan No İlgili Birim 
Kadro 

Adedi 
Derece Unvan Özel Şartlar Başvuru Adresi 

281220.41 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri Bölümü 

İş Hukuku Anabilim Dalı 

1 6 
Arş. 

Gör. 

Hukuk Fakültesi veya Fakültelerin 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü mezunu olmak. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişiklileri alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. (2547 Sayılı 

Kanunun 50/d maddesi uyarınca 

atama yapılacaktır.) 

Siyasal Bilgiler 

Fakültesi  

Tel: 0264 295 62 32 

 11270/1-1 

—— • —— 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

11028/1-1 nolu Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanının 0010 ve 0011 nolu Kenevir 

Araştırma Enstitüsünün ilanları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

İLAN 

NO 
BİRİMİ ABD/PR. UNVAN DRC. ADET ALES 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

YDS* İLAN ÖZEL ŞARTI 

0010 

Kenevir 

Araştırma 

Enstitüsü 

Temel 

Bilimler ve 

Sağlık 

Araştırma

Görevlisi 
5 1 70 Sayısal 50 

Kenevir alanında çalıştırılmak 

üzere; Kimya Bölümü Lisans 

mezunu olup, tez dönemine 

geçmemiş olmak kaydıyla analitik 

veya anorganik kimya alanlarının 

birinde tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

0011 

Kenevir 

Araştırma 

Enstitüsü 

Tarım ve 

Gıda 

Araştırma 

Görevlisi 
5 1 70 Sayısal 50 

Kenevir alanında çalıştırılmak 

üzere; Tarla Bitkileri Bölümü Lisans 

mezunu olup, tez dönemine 

geçmemiş olmak kaydıyla Tarla 

Bitkileri veya Tarımsal Biyoteknoloji 

alanların birinde tezli yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. 

 11250/1-1 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2020 – Sayı : 31351 

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
ÖĞRETMEN ALIM İLANI 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına 
sözlü sınav ile 9’uncu dereceli kadrolara, 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu 
ceza infaz kurumları için), 5’i Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz 
kurumları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacaktır.  

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ: 
Başvurular 18.01.2021- 29.01.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi 

üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru 
ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

 Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri 
aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim 
bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların 
başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet 
bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen 
KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir. 

Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacak olup 
yalnızca askerlik durum belgesi, askerlikten muaf olan adaylar için ayrıca muaf olduklarını 
gösterir sağlık kurulu raporu, diploma, transkript ve sertifika bilgileri sisteme yüklenilecektir. 
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 

Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” 
cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacak olan ilan ekinde yer almaktadır. Başvuru şartlarını 
taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden 
ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal 
etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal 
edebileceklerdir.  

2) BAŞVURU ŞARTLARI:  
a) Adaylarda aranacak şartlar; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil 

Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 
-Türk Vatandaşı olmak, 
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek 
sınıfına geçirilmiş olmak, 
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-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 
sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.) 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü 
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik 
ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri 
olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık 
kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan 
adaylardan istenecektir.) 

-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen 
olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları 
ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim 
programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf 
öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili 
ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak, 

b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler; 
-Diploma, 
-Transkript, 
-Sertifika (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği 

sertifikası), 
- Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu) 
 3) SÖZLÜ SINAV: 
-Sözlü sınav, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türü esas alınarak en 

yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (35 erkek) kadro sayısının 3 katı (105), (5 
kadın) kadro sayısının 3 katı (15) öğretmen adayı çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak 
kazanan adayların sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli 
kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

Sözlü sınav; 
1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 
3) Genel kültür 20, 
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,  
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. 
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz 

mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.  
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş 

puan alması gerekir.  
Sözlü sınava girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve 

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân 
edilecektir. 

4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ: 
Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân 
edilecektir. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.  

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu  
Telefon: 0312 507 04 00 
Duyurulur. 11249/1-1 
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

İlan Başlama Tarihi : 31.12.2020  
Son Başvuru Tarihi : 14.01.2021 
Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 
göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Esasların ek 2. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden 
karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel 
alınacaktır. 

 
ARANILAN NİTELİKLER: 

UNVAN ADEDİ MEZUNİYET ARANILAN NİTELİKLER 

Mühendis (İnşaat 
Mühendisi) 1 Lisans 

*İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak. 
*İnşaat Mühendisi olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi 
istenecek  olup,  iş deneyimini  SGK hizmet dökümü ile 
belgelemek. Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesine sahip 
olmak. 
*Yetkili kurumlardan alınan “AutoCAD (En az 50 saat) 
Sertifikasına, 3DS Max (En az 70 saat) Sertifikasına, SAP2000 
(En az 30 saat) Sertifikasına, Risk Analizi Eğitimi Sertifikasına” 
sahip olmak. 
*35 yaşından gün almamış olmak. 
*2020-KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak. 

Büro Personeli 1 Lisans 

*Lisans mezunu olmak. 
*Yetkili Kurumlardan alınan “Bilgisayar İşletmenlik 
Sertifikasına, İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) 
Belgesine, Temel Risk Analizi Sertifikasına, B sınıfı İş 
Güvenliği Uzmanlığı belgesine” sahip olmak. 
*2020-KPSS P3 puan türünden en az 55.00 puan almış olmak. 

 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'ınci maddesinde aşağıda belirtilen 

genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır. 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

6- 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, 
7- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli 
ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması. 
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A) 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. 

B) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

C) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. 

D) Büro Personeli Kadrosunda İstihdam edilecek Personel Yapı ve Teknik İşleri Daire 
Başkanlığında çalıştırılacaktır. 

E) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1- Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
2- Sınav Sonuç Belgeleri 
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
4- İkametgâh Belgesi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet 

Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
6- Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü 
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul 

Edilecektir) 
9- Özgeçmiş 
10- Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen 

kurs sonucu alınan Eğitim sertifikasına sahip olmak. 
11- Fotoğraf (1 Adet) 
Adayların başvurularını www.mgu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu 

eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi 
izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen 
başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar 
hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu 
kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web 

(www.mgu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş 
pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. 

Bilgi İçin: 
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 
Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ 

Çankaya/ ANKARA 
Tel: 0312 486 16 19 veya 0312 486 1610 E-mail: personel@mgu.edu.tr 
 11255/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerine göre YÖK-Gelecek Projesi kapsamında “Özellikli ve Öncelikli Alan” ile diğer 
alanlarda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve 
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve 
ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname 
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 
- Özgeçmiş 
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 
- TC Kimlik No 
- Fotoğraf (1 adet) 
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 
çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 
takım dosya ile başvuracaklardır.) 

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 
Not: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım 

olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 
tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler. 

BİRİM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ 

Türkiye Coğrafyası ABD PROFESÖR 1 Türkiye’nin Kültürel Coğrafyası alanında çalışmaları olmak 
ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakognozi ABD DR.ÖĞR. 
ÜYESİ 1 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmakognozi alanında doktora 

yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak. 
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD PROFESÖR 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında 
doçent unvanı almış olmak 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Hemşirelik ABD DR.ÖĞR. 
ÜYESİ 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış ve Halk Sağlığı 

Hemşireliği alanında çalışmaları olmak. 
VETERİNER FAKÜLTESİ 

Veterinerlik Parazitolojisi ABD DOÇENT 1 
Veteriner Parazitoloji alanında doçent unvanı almış, 
keneler ve kene-kaynaklı zoonotik patojenler konularında 
çalışmaları olmak 

1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MYO 

Dijital Fabrika Teknolojileri Pr. DR.ÖĞR. 
ÜYESİ 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış 
olmak ve optimizasyon ve kontrolör tasarımı alanlarında 
çalışmaları olmak 

 11199/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

1. Genel Bilgiler 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü 

olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar 
için Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 30 (otuz) 
Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir: 

 

ALAN/BÖLÜM ADET 

Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından 10 

Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve 
yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme 
fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 

5 

Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, 
telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8 

Mühendislik alanında, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4 

Mühendislik alanında, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3 

 
2. Sınava Katılma Şartları 
Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımak, 
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat 

ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-
elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) 2021 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 
(01/01/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar). 

ç) 2019 ve 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 
(KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış 
olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru 
yapılan sıralama sonucunda; 

• Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan 
ile, 

• Sosyal Bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 
aldığı puan ile, 

• Mühendislik alanlarında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 
aldığı puan ile  başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir. 

Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre 
sıralama yapılacaktır. 
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Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına 
girmeye hak kazanır. 

3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri 
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan 

başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. 
Adayların; 
a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti, 
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği 

(e-devlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.), 
c) KPSS sonuç belgesi 
ile başvurularını 10 - 19 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun 

merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine 
şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin 
Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmaz. 

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini 
de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. 

Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile 
fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. 

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile 
başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların 
fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir. 

4. Sınav ve Değerlendirme 
Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda yer 

alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 27 - 28 Mart 2021 tarihlerinde Ankara’da 
(Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) 
yapılacaktır. 

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları 
itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul 
edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı 
puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj 
yoluyla bildirim yapılır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 
(üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir: 

a) Fotoğraflı özgeçmiş, 
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan, 
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, 
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı 

beyan 
İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını 

kaybederler. 
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları 

şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması 
alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. 
Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında 
başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da 
yedek aday belirlenir. 
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Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, 
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla 
iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır. 

5. Sınav Konuları 
Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları; 
• Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, 

İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın 
Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza 
Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından 

• Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. 
Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç 
Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak 
Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, 
Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, 
Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve 
Mali Tablolar Analizi konularından, 

• Bilgisayar Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar 
Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve 
Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik 
Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar 
Mimarisi konularından, 

• Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Telekomünikasyon 
Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, 
Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Matematik ve Mühendislik 
Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, 
Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından, 

• Endüstri Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Doğrusal 
Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Yönetimi ve Analizi, Temel Bilgi Güvenliği, İş Etüdü, 
Üretim/Hizmet Planlama ve Yönetimi, Kalite Planlama ve Kontrol, Matematik ve Mühendislik 
Uygulamaları, Karar Verme, Mühendislik Ekonomisi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Sistem Analizi 
ve Tasarımı, Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, 
 Sayısal Mantık Tasarımı ve Yöneylem Araştırması konularından 

oluşacaktır. 
6. Diğer Hususlar 
Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. 

Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilir. 

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz 
sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu 
görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir. 

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması 
gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. 

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi 
üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi 
internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. 11253/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 maddesi 
ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili 
hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.  İlan olunur. 

 
SINAV TAKVİMİ 

Duyuru başlama tarihi 31 Aralık 2020  Perşembe Sınava giriş tarihi ve saati 25 Ocak 2021 Pazartesi 14.00 
Son başvuru tarihi 14 Ocak 2021    Perşembe Sonuç açıklama tarihi 27 Ocak 2021 Çarşamba 
Ön değerlendirme tarihi 20  Ocak 2021   Çarşamba Sonuçların ilan edileceği adres www.btu.edu.tr 

 

İLAN 
NO 

FAKÜLTE / BÖLÜM / ABD KADRO 
UNVANI 

KD 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

AD. 
ÖZEL ŞARTLAR 

2020/40 

Rektörlük 
(Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezinde 
çalıştırılmak üzere ) 

Öğretim 
Görevlisi (U) 

6 SÖZ 1 

Radyo, Televizyon ve Sinema, Film Tasarımı, 
Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinin herhangi 
birinden lisans mezunu olmak. İlgili alanda Tezli 
Yüksek Lisans yapmış olmak. Animasyon, kurgu, 
görüntü ve ses tasarımı konusundaki 
çalışmalarını portfolyo halinde sunmak. 

2020/41 
Rektörlük 

(Teknoloji Transfer Ofisinde 
çalıştırılmak üzere) 

Öğretim 
Görevlisi (U) 

6 SAY 1 

Mühendislik bölümlerinin herhangi birinden lisans 
mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans yapmış 
olmak. Lisans veya Yüksek Lisans mezuniyeti 
sonrasında en az iki (2) yıl süreyle Teknoloji 
Transfer Ofisi faaliyetleri konusunda deneyim 
sahibi olmak. Bu deneyimini SGK hizmet 
dökümü ve kurum/kuruluş yazısı ile 
belgelendirmek. Merkezi Yabancı Dil (İngilizce) 
sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. 

2020/42 

Rektörlük 
(Merkezi Araştırma 

Laboratuvarında çalıştırılmak 
üzere) 

Öğretim 
Görevlisi (U) 

6 SAY 1 

Lisans ve Tezli Yüksek Lisans derecelerini 
Kimya alanından almış olmak. Lisans veya 
Yüksek Lisans derecesini aldıktan sonra en az 
üç (3) yıl süreyle Merkezi Araştırma 
Laboratuvarında çalışma deneyimine sahip 
olmak. HPLC, GC-MS, DSC, TGA/DTA ve 
Elementel Analiz cihazlarının tümünün eğitim 
sertifikalarına sahip olmak ve tüm bu cihazları 
kullanmış olmak. Bu deneyimlerini SGK hizmet 
dökümü ve/veya kurum/kuruluş yazısı ile 
belgelendirmek. Merkezi Yabancı Dil (İngilizce) 
sınavından en az 60 (Altmış) puan almış olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER : 
1-Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki ilan metni ekinde mevcuttur) 
2-YÖK formatlı özgeçmiş 
3-ALES belgesi ( sınav sonuçları açıklandığı tarih itibariyle beş yıl süreyle geçerlidir) 
4-Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili) 
5-İlan edilen kadronun özel şartlarına göre; Tezli Yüksek Lisans /Doktora mezuniyet 

belgesinin veya öğrenci belgesinin tasdikli bir nüshası veya karekodlu e-Devlet çıktısı  
(Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir) 

http://www.btu.edu.tr/


31 Aralık 2020 – Sayı : 31351 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

6-Lisans diploması ve transkripti (Diploma fotokopisi ıslak imzalı tasdikli olacak ) 
7-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge 
8-Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden çalışmış adaylar 

için) 
9-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki adet fotoğraf 
10-Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü (2020/41-42 sıra numaralı kadro ilanları 

için) 
11-İlan edilen kadronun özel şartlarına göre istenen eğitim sertifikaları (2020-42 sıra 

numaralı  kadro ilanı için) 
BAŞVURU NOTLARI : 
1-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. 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. 2020/41 sıra nolu ilandaki 
Öğretim Görevlisi için YDS puanı 70 olması gerekiyor. 

2-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması 
gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda 
yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadro başvuruları Personel Daire Başkanlığına 
yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve 
saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 

4-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 
Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” 
yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir. 

6-e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak 
atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim zorundadır. 

7-Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, 
gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

Muafiyet 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

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

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

 11112/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI 

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER 
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Görev Yeri: DHMİ (Taşra) 
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: 
- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 24 
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan 
Geçerli KPSS Puanı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 
30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak 
Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları 
yapılacaktır. 

Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar, 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş 
ve üzeri puan almış olmak. 

Sınava katılacak adaylarda aranan özel şartlar, 
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
b) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.) 

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, 
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz 
ve elenirler.) 

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.02.2016 tarihinden 
sonraki belgeler geçerlidir.). 

e) Geçerli bir Hava Trafik Kontrolör Lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava 
Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”) 
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SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
Adayların seçme sınavı; 
-Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının 

herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar 
verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav, 

-Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. 
(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair 
Yönetmelik Madde:13) 

BAŞVURU ŞEKLİ: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere Bilgisayar Destekli 
Seçme Sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya 
yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek 
isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden 
başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri 
gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER 
a) Nüfus cüzdanı, 
b) 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf, 
c) Yüksek Öğrenim Diploması (e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi geçerlidir.), 
d) KPSS Sonuç Belgesi, 
e) Yabancı Dil Belgesi, 
f) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı 
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için 

çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) 
ayrıca yayımlanacaktır. 

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU: 
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara 

ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) 
ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav 
tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan 
edilecektir. 

SINAV KONULARI: 
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen 

konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında 
değişiklik yapılabilir. 

Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu 
düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış 
EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır. 

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, 
rakam ve harf kombinasyon ile dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan 
oluşur. 

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; 
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti 
ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 
yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 
gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 
bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade 
yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir. 
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SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; Bilgisayar 
Destekli Seçme Sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam 
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava 
çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan 
alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 
3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav 
konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. 

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme 
Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 
tercihlerine göre yapılır. 

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS 
puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, 
Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle 
önce mezun olmuş olan, bu tarihlerin eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 

Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi 
durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş 
pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır. 

İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir 
mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır. 

 
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ: 
Başvurular 08.02.2021 tarihinde başlayacak ve 26.02.2021 günü mesai bitiminde sona 

erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında 
http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün 
belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul 
edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) 
duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK 
KONTROLÖRÜ DAĞILIMI 

Havalimanı 
Asistan Hava 

Trafik Kontrolörü 
AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. 3 
BİNGÖL HAVALİMANI MD. 3 
ELAZIĞ HAVALİMANI MD. 3 
GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. 2 
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI 
MD. 

4 

IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. 2 
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. 1 
SİİRT HAVALİMANI MD. 2 
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. 3 
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. 1 

TOPLAM 24 
 11227/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)'nde, 
giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (120 Hemşire, 1 Fizyoterapist, 12 Sağlık Teknikeri ve 15 
Röntgen Teknisyeni ) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci 
maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

BÜTÇE SAYI - UNVAN ARANAN NİTELİKLER BRÜT ÜCRET İLAN NO 

Özel 

Bütçe 

KADRO SAYISI: 120 

UNVAN: HEMŞİRE 

- Lisans Hemşirelik bölümü 

mezunu olmak 

- 2020 KPSSP3 sınavı puanı 

olmak 

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4414,01 TL. 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4470,05 TL. 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4559,94 TL. 

2020/H01 

Özel 

Bütçe 

KADRO SAYISI: 1 

UNVAN: 

FİZYOTERAPİST 

- Lisans Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon bölümü mezunu 

olmak 

- 2020 KPSSP3 sınavı puanı 

olmak 

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4414,01 TL. 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4470,05 TL. 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4559,94 TL. 

2020/F01 

Özel 

Bütçe 

KADRO SAYISI: 4 

UNVAN: SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

- Önlisans İlk ve Acil Yardım 

bölümü 

mezunu olmak 

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı 

olmak 

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL. 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL. 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL. 

2020/S01 

KADRO SAYISI: 4 

UNVAN: SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

- Önlisans Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri bölümü mezunu olmak 

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı 

olmak 

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL. 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL. 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL. 

2020/S02 

KADRO SAYISI: 3 

UNVAN: SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

- Önlisans Anestezi bölümü 

mezunu olmak 

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı 

olmak 

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL. 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL. 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL. 

2020/S03 

KADRO SAYISI: 1 

UNVAN: SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

- Önlisans Radyoterapi bölümü 

mezunu olmak 

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı 

olmak 

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL. 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL. 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL. 

2020/S04 
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Özel 

Bütçe 

KADRO SAYISI: 12 

UNVAN: RÖNTGEN 

TEKNİSYENİ 

- Önlisans Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri bölümü mezunu olmak 

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı 

olmak 

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL. 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL. 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL. 

2020/R01 

KADRO SAYISI: 3 

UNVAN: RÖNTGEN 

TEKNİSYENİ 

- Önlisans Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri bölümü mezunu olmak 

(Ameliyathane birimlerinde skopi 

çekimlerinde çalıştırılmak üzere) 

- 2020 KPSSP93 sınavı puanı 

olmak 

- Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 4209,91 TL. 

- Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 4245,86 TL. 

- Kıdemi 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar için 4329,41 TL. 

2020/R02 

 
I- GENEL ŞARTLAR: 
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

II- ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans 

mezunları için KPSS P93, puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu 
ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir. 

2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in 
tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek. 

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

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. 
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 
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III- İSTENEN BELGELER: 
1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular 

linkinden temin edeceklerdir) 
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet) 
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet) 
4- Fotoğraf (1 adet) 
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) 
6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.) 
IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. 
Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

2- İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru 
yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda 
bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya 
sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge 
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
1- Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir. 
2- Tüm başvurular ilgili alanların 2020 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir. 
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 

(on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. 
4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri 

duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hastanesi Başhekimlik İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi 
içinde belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder. 

5- İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 
6- Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular içerisinde KPSS puan sıralamasına göre 

ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son 
Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar gerçekleşir. 

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 
feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile 
birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ 
mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat İnciraltı / İZMİR  
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 412 23 20 11111/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla: 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 
EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde 
kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

NOT: 1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 
kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz 
bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. 

2. * YÖK-Gelecek Projesi kapsamında izin verilen kadroları ifade eder. 
3. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru 

başlıklı 5. maddesinde “Aday, … başvurularını ilanda belirtilen birimlere şahsen yaparlar.” 
düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta 
yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir. 

İlan Tarihi : 31.12.2020 
Başvuru Tarihi : 31.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 15.01.2021 

 BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

1 
Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim 

Dalı* 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
İlgili alanda uzman olup, post 
spinal baş ağrısı ile ilgili klinik 
çalışması olmak 

 11164/1/1-1 
—— • —— 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim 
elemanı alınacaktır. 
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GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya 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. 

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

4. 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 04/11/1981 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. 

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

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

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

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet 

sitesinde Dokümanlar / Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi -Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru 
Formu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.) 

2. Özgeçmiş. 
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet üzerinden 

alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 

5. Lisans transkripti fotokopisi.(Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans 
mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.) 

6. Yüksek lisans diploması fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi 
7. İki adet fotoğraf 
8. ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi 

Sınav (ALES) belgesi geçerlidir) 
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9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavı) 

10. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev 
yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir. 

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

12. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar. 
13. Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Söz konusu metne 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/ 
Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://pdb.giresun.edu.tr/ 
tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.) 

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. 
Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. 
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları 
yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. 

İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 15.01.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 21.01.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 27.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.02.2021 

SIRA 
NO 

BİRİMİ UNVANI DER. AD. 
ALES 

TÜRÜ VE 
PUANI 

YAB. 
DİL 

PUANI 
İLAN ŞARTLARI 

1 
Rektörlük (Proje Destek 
ve Yönetim Biriminde 

görevlendirilmek üzere) 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

6 1 
ALES- 70 
EA/SÖZ/ 

SAY 
50 

Tezli yüksek lisans mezunu 
olup, belgelendirmek 
kaydıyla ulusal ve 
uluslararası projelerde 
yürütücü veya araştırmacı 
veya proje koordinatörü veya 
proje danışmanı veya uzman 
olarak bizzat yer almış olmak 

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: 
Başvurular, kadro ilanının yapıldığı ilgili birimin aşağıda belirtilen adresine şahsen veya 

posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. 
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Giriş 
Sınavı Değerlendirme Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet 
adresinde yayınlanacaktır. 

İLANDA YER ALAN BİRİM BAŞVURU ADRESİ 
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI 

İNTERNET ADRESİ 
Rektörlük (Proje Destek ve 

Yönetim Biriminde 
görevlendirilmek üzere) 

Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Güre Yerleşkesi Rektörlük Binası Merkez / 

GİRESUN 
http://pdb.giresun.edu.tr/ 

 11164/2/1-1 

http://pdb.giresun.edu.tr/
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında 

yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla 

öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları 

ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır. 

İlan başvuru tarihi : 31.12.2020  

İlan son başvuru tarihi : 14.01.2021 

İlan olunur. 

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında 

dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait 

Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra; 

Doçent : 

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim 

dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, 

nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel 

çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 

(dört) adet CD’yi, ayrıca www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı- Dökümanlar-

Formlar-Doçentlik Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda 

belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel 

Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 

NOT : 

1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir.  

2- Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler. 

3- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter 

veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından 

(www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır. 

4- Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili 

birimlere başvurularını yapmalıdırlar. 

 

S.NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI ADET DERECE AÇIKLAMA 

1 TIP FAKÜLTESİ 
TEMEL TIP 

BİLİMLERİ 

TIBBİ 

BİYOKİMYA 
DOÇENT 1 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını 

Tıbbi biyokimya alanında yapmış olmak. 

 11265/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi 
kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz 
süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Resmî 
Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde, İŞ-KUR internet sitesi üzerinde ve 
https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır. Başvuru niteliklerini sağlayan 
adaylar başvurularını, 31/12/2020-04/01/2021 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak 
yapacaktır. 

I-KONTENJAN DAĞILIMI 

İŞ KOLU UNVAN SAYI 
ÇALIŞTIRILACAK 

BİRİM 
SÖZLEŞME 

TÜRÜ 
YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR 

GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ 
(NORMAL) 

SÜREKLİ 
İŞÇİ 

8 
ÜNİVERSİTENİN 
TÜM İŞ YERLERİ 

BELİRSİZ 
SÜRELİ 
(DAİMİ) 

KURA ve 
SÖZLÜ 
SINAV 

1) En az ortaöğretim (lise ve 
dengi) mezunu olmak*  
2) Başvurunun son günü itibariyle 
18 yaşını doldurmuş olmak- 35 
yaşından gün almamış olmak.  
3) Herhangi bir sosyal güvenlik 
kurumundan emeklilik, yaşlılık 
veya malullük aylığı almıyor olmak 
4) 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 
maddesinde belirtilen Özel 
Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile 
tamamlamış olmak ve Valiliklerce 
verilen Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik (silahlı ya da silahsız) 
Kartına sahip olmak.  
5) Göreve başlayacak personelin, 
güvenlik görevini yapmaya engel 
olacak vücut ve akıl hastalığı ile 
engeli bulunmadığını tam 
teşekküllü sağlık kuruluşlarından 
alacağı sağlık kurulu raporu ile 
belgelendirmeleri gerekmektedir. 
6) Üniversitenin tüm 
yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 
vardiyalı sistemde çalışmaya 
engel durumu olmamak. (Adaylar 
Üniversitenin tüm iş yerlerinde 
vardiyalı ve dönüşümlü çalışma 
düzenini kabul etmiş sayılır).  
7) İstanbul il sınırları içerisinde 
ikamet ediyor olmak** 
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* Adayların, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) ilanında işgücü talepleri için yayımlanan 
eğitim ve özel şartlara son başvuru tarihi itibariyle ile haiz olmaları gerekmektedir. 

** Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 
birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli 
düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate 
alınacaktır. Yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı 
yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

II. BAŞVURU ŞARTLARI 
a) Genel Şartlar 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf 

olmak). 
4) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak. 
5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
6) Tüm iş kollarına başvuracaklar için bu şartlar yanında ayrıca; 26/09/2004 tarihli ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 
olmamak. 

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 

- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

7) Öncelikli sayılan adayların anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. 

8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. 
III. BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ 
1) Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde 

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya İstanbul Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapacaklardır. 

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe 
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

4) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu 
yapan sürekli işçi adaylarının isim listesi 08 Ocak 2021 Cuma günü Üniversitemiz 
https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. 

5) İlgili Yönetmelik gereğince İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere 
Üniversitemize gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından 11 Ocak 2021 Pazartesi 
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günü saat 11.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu 
sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura 
ile belirlenecektir. 

6) Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 
kuranın yapılacağı salona kura işleminde görevli personel haricinde herhangi bir aday 
alınmayacaktır. Kura çekilişi başvuran adaylar tarafından canlı yayın olarak izlenebilecektir. 

7) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter kurası sonucu 
sözlü sınava girmeye hak kazanan sürekli işçi asıl ve yedek adaylarının isim listesi 14 Ocak 2021 
Perşembe günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara 
ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

IV. BELGE TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
1) Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş 

kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrak ile Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığı (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular) internet sitesinde yayımlanacak olan 
Kura Sonucu Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeleri; 15, 18, 19 ve     
20 Ocak 2021 tarihlerinde 10.00-15.30 saatleri arasında Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 15.30’a 
kadar teslim etmeyen sürekli işçi adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Posta yolu ile belge teslimi 
kabul edilmeyecektir. Belge teslimi için ek süre verilmeyecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir 
yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

2) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna 
göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü 
sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan sürekli işçi adaylarına ait 
isim listesi 26 Ocak 2021 Salı günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde 
yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat 
yerine geçecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan 
aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

3) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınavın 
tarihi, yeri, saati, sınav sonucuna ilişkin listeler ve diğer duyurular Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığı (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular) internet sitesinde ilan edilecek olup, 
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan 
edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

4) Sözlü Sınav, adayların bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. 
5) Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon 

Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav 
puanı belirlenecektir. 

6) Sözlü Sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav 
Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı 
sayıda yedek aday belirlenecektir. 

7) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması 
halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, 
mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan 
adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir. 

8) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular) internet 
sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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V. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
1) Göreve başlamaya hak kazanan adayların daha sonra Üniversitemiz internet adresinde 

https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular ilan edilecek belgeleri istenilen tarihe kadar, 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini 
belirtilen süre içinde teslim etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde gelip fiilen işe 
başlamayanların yerine o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir. 
Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni 
mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan 
kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir. 

3) İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 (iki) ay olup, deneme süresi içinde başarısız 
olanların sözleşme bildirim süresi beklenmeksizin ve tazminatsız feshedilecektir. 

4) Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, yanıltıcı veya yalan 
beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden 
veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmayacak, sehven 
sözleşme yapılmış olsa dahi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu 
kişilerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan 
başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

NOT: Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün 
duyurulara https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet adresinden ulaşılacaktır. İşçi 
aday listelerinde yer alıp mülakata hak kazanan adaylara ayrıca bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri 
gerekmektedir. 

İlanen Duyurulur.  11222/1-1 

—— • —— 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek 

üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli 
alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 
veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir 
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı 
esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş 
ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru 
yapabileceklerdir. 

POZİSYON ADET ÇALIŞMA SÜRESİ ÜCRET 
Ağ ve Güvenlik Uzmanı 1 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı 
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I. BAŞVURU ŞARTLARI 
1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve 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, 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.), 

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

f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en 
az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak. 

g. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık 
kurulu raporunu ibraz etmek, 

h. Pozisyonuyla ilgili aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olmak, 
i. Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek, 
kaydıyla sözleşme yapılabilecektir. 
2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 

nitelikler arayabilir. 
2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
1) AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (Ücret 2 kat) 
a. Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans 

bölümlerinden mezun olmak, 
b. Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli olmak, 
c. Ağ ve Güvenlik mimarisi konusunda bilgili olmak, 
d. Anti virüs, Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
e. Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazı 

yönetiminde tecrübeli olmak, 
f. Mail güvenliği, Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber 

saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak, 
g. IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN çeşitleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
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h. Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak, 
i. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
j. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi 

sahibi olmak, 
k. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
l. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) 

hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
m. Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 
n. Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon 

yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, 
o. Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak, 
p. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point 

Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak, 
q. ITIL vb. süreç yaklaşımına hâkim olmak, 
r. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 
s. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak, 
t. İngilizce biliyor olmak, 
TERCİH SEBEPLERİ 
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem 

ve/veya Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak, 
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 
1- Cisco Certified Network Associate (CCNA), 
2- Cisco Certified Network Professioanl (CCNP), 
3- Cisco Certified Network Associate (CCNA), 
4- Cisco Certified Network Professional (CCNP), 
5- Cisco Certified Security Professional (CCSP), 
6- Certified Ethical Hacker (CEH) 
II. BAŞVURU ŞEKLİ ve TARİHİ 
Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru 

linkinden yapılacaktır. Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sözleşmeli 
bilişim personeli işe giriş ilanının Resmi Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ 
adresinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre 
ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvuru linki başvurulara kapatılır. 

III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1. Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu: Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr 

adresinde açıklanan online başvuru linkinden online yapılarak form doldurulacak, istenilen 
belgeler bu link aracılığı ile eklenecektir. 

2. Özgeçmiş: Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen 
maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise 
detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da 
tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir. 

3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre 
alınacaktır. Buna göre: 

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve 
Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge), 
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2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki 
tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler: 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, çalışma süreleri gibi 
bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş 
yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer 
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve 
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 

İstenen 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. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit 
etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime 
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler 
dikkate alınacaktır. 

5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler: Tamamlanan eğitim veya 
sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma 
programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en 
az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden 
onaylı transkript de kabul edilecektir. 

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde 
belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile 
ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, 
transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir. 

6. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve 
nitelikleri gösteren belgelerdir. 

Belge ve sertifikalar; 
1) İlan tarihinden önce alınmış, 
2) Eğitimlerine ilan tarihinden önce katılınmış, 
3) Sınavla alınmış, olmalıdır. 
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama 

yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi 
için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve 
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 
geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

7. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi 
[KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate 
alınır.] 

8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanını gösteren 
üzerinde doğrulama kodu bulunan YDS sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil 
sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav puanını gösteren 
üzerinde doğrulama kodu bulunan sınav sonuç belgesi, [Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil 
puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.] 

9. Diploma veya mezuniyet belgesi, 
10. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi, 
11. Nüfus cüzdanının örneği, 
12. 1 adet fotoğraf (Aynı fotoğraftan başvuru formunda da bulunmalıdır.) 
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IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruların incelenmesinden sonra genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS P3 

(B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 
70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun [belge ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir] toplamı esas alınarak, sınava 
katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin (Ağ ve 
Güvenlik Uzmanı) 10 (on) katı aday sınava alınacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana 
sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. 

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)] 
Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar 

başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi 
birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar 
arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Üniversitemiz Rektörlüğüne aittir. 

V. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI, SINAV TARİHİ ve YERİ 
Başvuruların incelenmesinden sonra sınava katılabileceğine karar verilen başvuru 

sahiplerinin isim listesi https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde 22 Ocak 2021 
tarihinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Yazılı sınav 01.02.2021 tarihinde saat 11.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde 
yapılacaktır. Yazılı sınav sonucu 08.02.2021 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/ duyurular 
adresinden duyurulacaktır. 

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 15.02.2021 tarihinde 
saat 11.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü 
sınav sonucu 22.02.2021 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden 
duyurulacaktır. Süreçle ilgili duyuru ve detayları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular 
adresinden takip etmek adayların sorumluluğundadır. 

Sıra 
No 

Pozisyon Adet 
Sınava Çağrılacak Kişi 

Sayısı 
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı 

Tavanı 

1 
Ağ ve Güvenlik 

Uzmanı 
1 10 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı 

VI. SINAVIN ŞEKLİ ve SINAV KONULARI 
SINAVIN ŞEKLİ 
1. Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. 
2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları ayrıca COVİD-19 
küresel salgını sebebiyle kişisel kullanıma ait koruyucu özellikte maske bulundurmaları 
zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

SINAV KONULARI 
Yazılı ve sözlü sınav konuları; mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık 

konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. 
VII. DEĞERLENDİRME 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan 

adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak 
ilan edilir. Ayrıca sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, 
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 
asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. 
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VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
1. Sınav sonuçları sınav komisyonunca https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinden 

ilan edilerek duyurulacaktır. 
2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına göreve başlamak üzere başvurmayan, sözleşme imzaladığı 
halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya imzaladığı sözleşmede işe başlamak için 
belirtilen/belirttiği sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat 
edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır. 

3. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların 
işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalanmış ve bu kişiler göreve 
başlamış olsalar dahi, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin 
taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca haklarında genel 
hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

IX. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli 
bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca 
sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme 
yapılamaz. 

X. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek belgenin ait 

olduğu kurum yetkilisince veya noter tarafından onaylanmış olmalıdır. Ya da aslı ve fotokopisi 
birlikte getirilir, aslı görülür, fotokopisi alınır, aslı teslim edilir.), 

2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek 1 
inci fıkrada anlatıldığı gibi olmalıdır.) 

3. Erkek adaylar için askerlik hizmeti ile ilgili olarak muafiyeti olduğunu veya son 
başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl askerlik hizmetini erteletmiş olduğunu veya terhis 
olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek 1 inci fıkrada anlatıldığı gibi 
olmalıdır.) 

4. Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu aslı, 
5. e-Devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, 
6. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, 
7. Nüfus cüzdanının onaylı örneği, 
8. İkametgâh onaylı örneği, 
XI. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke, Personel Daire 

Başkanlığı Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol 34700, Üsküdar - İSTANBUL 
Kamuoyuna duyurulur. 
 11223/1-1 
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazetede 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı 

Kanun’un 31’inci maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 

öğretim elemanı alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı 

tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Başvuru Başlangıç Tarihi  : 31.12.2020  

Son Başvuru Tarihi  : 14.01.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi  : 19.01.2021  

Giriş Sınavı Tarihi  : 27.01.2021  

Sonuç Açıklama Tarihi  : 03.02.2021 

 

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 

SIRA 

NO 

KADRO 

UNVANI 
DERECE ADET ALES 

YABANCI 

DİL 

BİRİM/BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
AÇIKLAMA 

1 
Öğretim 

Görevlisi 
7 1 70 - 

Menemen Meslek 

Yüksekokulu Bitkisel 

ve Hayvansal Üretim 

Bölümü Sulama 

Teknolojisi Programı 

Dijital dönüşüm ile ilgili konularda 

doktora yapıyor olmak. Uzaktan 

algılama teknolojileri ile ilgili 

yükseköğretim sektöründe en az 10 yıl 

tecrübe sahibi olmak. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvuru formu, (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)  

2- Özgeçmiş, 

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,  

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

5- Lisans ve yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, (yabancı 

öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösterir belge) 

6-Lisans ve yüksek lisans transkript belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, 

7-Öğrenci belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, (doktora yapıyor olmak şartı aranan 

ilanlarda getirilecektir ve ilan tarihi itibariyle alınmış olmalıdır.) 
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8-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf 

9-ALES puanı belgesi, 

10-Yabancı dil puanı belgesi, 

11-Hizmet belgesi, (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp 

ayrılmış olanlar getirecektir.)  

12- Alanında iş tecrübe belgesi, (SGK hizmet dökümü ile birlikte ıslak imzalı ya da e-

imzalı olmalıdır.) 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 

1- Adayların 657 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

3- Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik 

belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 

tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. 

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 

geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır. 

6- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. 

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması 

iptal edilebilir. 

7- Adaylar açıklanan kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden 

fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

MUAFİYET 

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

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

Başvuru için gerekli iletişim adresi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 

Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR 

Tel: 0 232 493 00 00 Faks: 0 232 844 71 22 e-mail: pdb@bakircay.edu.tr 
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca 
öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan 
Kadro 

Adet Nitelik 
Derece 

Eğitim 
Fakültesi 

Özel Eğitim 
Bölümü 

Zihin Engelliler 
Eğitimi Anabilim 
Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Özel 
Eğitim alanından 
almış olmak. Otizm 
ile ilgili çalışmaları 
bulunmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Arkeoloji 
Bölümü 

Protohistorya ve 
Ön Asya 
Arkeolojisi 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 
Batı Anadolu neolitik 
dönem üzerine 
çalışmaları olmak. 

Felsefe 
Bölümü 

Felsefe Tarihi 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 
Politik Felsefe alanında 
çalışmaları olmak. 

Mimarlık 
Fakültesi 

Şehir ve Bölge 
Planlama 
Bölümü  

Şehir ve Bölge 
Planlama 
Anabilim Dalı 

Doçent 2 1 

Doçentliğini Şehir ve 
Bölge Planlama 
alanından almış 
olmak. Kentsel 
tasarım ve kent 
morfolojisi alanında 
çalışmaları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü 

Ulaştırma 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 
Trafik optimizasyonu 
üzerine çalışmaları 
olmak. 

 
DİĞER ŞARTLAR: 
1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.  
2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 
3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil 

belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Doçent kadrosu için) 
diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve 4 adet USB Belleği, 

4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, 
Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 

ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta 
yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru 
tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.  
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz 

birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili 
maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve 
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı 
Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1- İstenen Belgeler: 
a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet 

fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte 
öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile bu 
dosyadaki belgeleri içeren 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma 
eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi 
bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî 
Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 
Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 17/12/2019 tarih ve 35/1 
sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve 
Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Fakültesi 

Çevre 
Mühendisliği 

Profesör 1 1 

Çevre Mühendisliği Lisans ve Doktora 
derecelerine ve Çevre Bilimleri ve 
Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına 
sahip olmak. 
Yüzey ve yeraltı suyu kalitesi, yüzey ve 
yeraltı suyu akış ve kirletici taşınımı 
modellemesi, içme suyu kirliliğinin sağlık 
etkileri konularında çalışmaları ve ana 
uluslararası endekslerde taranan dergilerde 
etkili yayınları olmak. 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. 
maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi 
alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama 
Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek 
ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen 
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve 
Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8132 web adresinden erişim sağlanabilir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 
(on beş) gündür. Dr. Öğretim Üyesi atamalarında esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/ 
Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacak olup, başvuruların; www.ksu.edu.tr 
adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde; 

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu, 
2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik Belgesi onaylı sureti, 
3)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi, 
4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi, 
6)- 1 Adet Fotoğraf, 
7)- Sabıka Kaydı ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm 

belgeleri içeren; 4 adet PDF formatında hazırlanmış CD ile birlikte ilgili akademik birimlere 
şahsen / posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup, adaylar tarafından posta 
yoluyla yapılacak başvurularda korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 
oluşabilecek gecikmelerin de dikkate alınarak başvuru süresi sonunun beklemeksizin başvuruda 
bulunulması büyük önem arz etmektedir. 

Birimi Unvanı K/D Adet Niteliği 
TIP FAKÜLTESİ 
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi 
Biyoloji Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Biyoloji alanında doktora yapmış olup genotoksisite ve 
sitotoksisite konusunda çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk 
Halk Bilimi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Tarih alanında doktora yapmış olup şehir sanatı ve 
kültürü konusunda çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
İktisat alanında doktora yapmış olup yükselen piyasa 
ve ekonomik büyüme üzerine çalışmaları olmak. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 
Birliği Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olup 
bölgesel politika ve Orta Asya konularında çalışmaları 
olmak. 

Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve 
Çevre Sorunları Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Kamu yönetimi alanında doktora yapmış olup 
büyükşehir belediye yönetimi alanında çalışmaları 
olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili 
ve Belagatı Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 
Arap dili ve edebiyatı alanında doktora yapmış olup 
alanında çalışmaları olmak. 
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MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre 
Teknolojisi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Çevre mühendisliği alanında doktora yapmış olup 
biyoenerji üretimi ve yakıt hücreleri konularında 
çalışmaları olmak. 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Elektronik Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Elektrik elektronik mühendisliği alanında doktora 
yapmış olup görüntü işleme alanında çalışmaları 
olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım 
Politikası ve Yayım Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 Tarım politikası ve yayım alanında doktora yapmış 

olup çevre ekonomisi alanında çalışmaları olmak. 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Klinik Bilimler Bölümü Diş Hastalıkları 
ve Tedavisi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 Diş hastalıkları ve tedavisi alanında uzman olup dişte 

mineral değişimi konusunda çalışması olmak. 
ORMAN FAKÜLTESİ 
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 Orman endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış 

olup kâğıt üretimi konusunda çalışmaları olmak 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 Ebelik alanında doktora yapmış olup yenidoğan 

bakımı konusunda çalışma yapmış olmak. 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 İngiliz dili ve edebiyatı alanında doktora yapmış olup 

yabancı dil eğitimi konularında çalışmaları olmak. 
KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
Optisyenlik Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 Fizik alanında doktora yapmış olup geçirgenlik ve 

iletken cam konularında çalışmaları olmak. 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
Optisyenlik Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 Fizik alanında doktora yapmış olup iletkenlik ve 

nanoteknoloji alanında çalışmaları olmak. 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Biyomühendislik ve bilimleri alanında doktora yapmış 
olup bakterilerin moleküler yöntemler ile belirlenmesi 
konusunda çalışması olmak. 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
Tasarım Bölümü Moda Tasarımı 
Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 Tekstil üretimi ve tasarımı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
Organik Tarım Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Bahçe bitkileri alanında doktora yapmış olup sert 
kabuklu meyve yetiştiriciliği ve ıslahı üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe 
ve Vergi Uygulamaları Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 İşletme alanında doktora yapmış olup veri analizi ile 

ilgili çalışmaları olmak. 
Finans – Bankacılık ve Sigortacılık 
Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 Bankacılık ve finans alanında doktora yapmış olup 

katılım bankacılığı üzerine çalışmaları olmak 

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
Bölümü Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Muhasebe alanında doktora yapmış olup bağımsız 
denetimde kalite konuları üzerine çalışma yapmış 
olmak. 

PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Yerel Yönetimler Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 1 

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında doktora 
yapmış olup sivil toplum kuruluşları ve kentsel 
dönüşüm konularında çalışma yapmış olmak. 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür. 
İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.basvuru.kku.edu.tr 

web adresine online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 

tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır. 

BÖLÜM/ANABİLİM/ 
ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 
Profesör Doçent 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

AÇIKLAMALAR 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Fizik Bölümü 

 Genel Fizik   1 

Fizik alanında doktora unvanı almış olmak. Lazerle 
mikro akışkan çip üretimi ve elektriksel empedans 
tabanlı temiz oda mikro üretim sensörler konuları 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Kimya Bölümü 

 Fizikokimya 1   

Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak. 
Mikroiğne ve fonksiyonel polimerler, immobilize 
enzim sistemleri, biyosorpsiyon ve biyodegredasyon 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Felsefe Bölümü 

Türk İslam Düşünce 
Tarihi 

 1  

Doçentlik unvanını Sosyoloji alanında almış olmak. 
Türk-İslam düşüncesi, İslamiyet öncesi Türk kültürü 
ve kültürel-dinsel bağlamda kadın konuları üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
İnşaat Mühendisliği Bölümü 

 Yapı 1   

Doçentlik unvanını Yapı alanında almış olmak. 
Betonarme kirişlerin yanal stabilitesi ile FRP donatı-
beton aderansı konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Hareket ve 
Antrenman Bilimleri 

 1  
Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış 
olmak. Basketbol, hareket ve antrenman bilimi ve 
engelliler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Adalet M.Y.O. 
Hukuk Bölümü 

 Adalet Programı   1 
Medeni Hukuk alanında doktora unvanı almış 
olmak. İşveren sorumluluğu ve kişilik hakları 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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KIRIKKALE M.Y.O 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 

 Mantarcılık Programı   1 
Biyoloji alanında doktora unvanı almış olmak. 
Deltametrinin genotoksik, biyokimyasal ve anatomik 
etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

DELİCE M.Y.O. 
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 

 Sosyal Hizmetler 
Programı 

  1 
Sosyoloji alanında doktora unvanı almış olmak. 
Engelli bakıcıların sosyal ilişkileri, çocuk koruma ve 
eğitim üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

TOPLAM 2 2 4  
 11279/1/1-1 

—— • —— 
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre öğretim elemanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (ALES puan türü belirlemede, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirtilen Yürütme Kurulu kararı 
esas alınacaktır.) 

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; ilan edilen bölüm/anabilim 
dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır. 

- Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi 
ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi kadrolarına 
başvuracak adaylar için, herhangi bir ALES puan türü esas alınacaktır. 

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; başvuran adayların lisans 
mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır. 

3- 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. 

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
5- 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. 

6- 06.02.2016 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim 
Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-6017 güz yarıyılından 
itibaren, azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile azami sürelerinin dolması 
sebebiyle kadrolarıyla ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 güz döneminde azami 
öğrenim sürelerinin yeniden başlaması sebebiyle, araştırma görevlisi kadrolarına 
başvuramayacaklarına dair Yürütme Kurulu kararı kapsamına girenler, araştırma görevlisi 
kadrolarına başvuru yapamazlar. 
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UNVAN ŞARTLARI 
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, 01.01.1986 sonrası doğumlu 

olması gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda 
tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d 
maddesi uyarınca yapılacaktır. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak şartı aranır. 

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

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

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in, 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, İlan Kodu, T.C. 

No'sunu, yazışma adreslerini, telefon numaralarını belirten dilekçe. (Başvuru platformunda 
mevcut olup, doldurulduktan sonra imzalı olarak sisteme yüklenmesi gereklidir.) 

2- Özgeçmiş (Fotoğraflı) 
3- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi 
4- Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir 

sınav) sonuç belgesi. 
5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan 

karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici 
mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü 
olacaktır) 

6- İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair 
öğrenci belgesi.(e-Devletten alınacak karekodlu öğrenci belgesi kabul edilir.) 

7- Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 

6’ncı bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, 
askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak) 

9- Adli sicil kaydı. (e-Devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.) 
10- Transkript (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya e-

Devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.) 
11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

için) 
12- SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için) 
13- Tecrübe şartına ilişkin belgelerin, kamu kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya 

özel kurumlardan alınacak kaşeli, onaylı ve ıslak imzalı belgeler ile SGK hizmet dökümünün 
birlikte ibraz edilmesi gereklidir. 

14- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 
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AÇIKLAMALAR 
1- İlana başvuru süresi; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 

gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 
2- Onaylı olması istenilen belgeler, noter veya resmi kurum "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanması gerekmektedir. 
3- İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

5- İlanda belirtilen kadrolara başvurular, başvuru detaylarının da belirtildiği 
www.basvuru.kku.edu.tr/ogretim_elemani web adresine online olarak yapılacak olup, şahsen ve 
posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

SINAV TAKVİMİ 

Son Başvuru Tarihi 14.01.2021 Giriş Sınavı Tarihi 26.01.2021 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 22.01.2021 Nihai Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 29.01.2021 
Sonuçlar; www.kku.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI 

BİRİMİ/ BÖLÜM/ 
ANABİLİM/ANASANAT DALI 

KAD. 
DER. 

KADRO 
ADEDİ 

AÇIKLAMALAR 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Aktüerya Bilimleri 

Aktüerya Bilimleri 6 1 
Aktüerya Bilimleri bölümü Lisans mezunu olmak. Aktüerya 
Bilimleri alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Batı Dilleri ve Edebiyatları 

Mütercim Tercümanlık 
(Fransızca) 

7 1 
Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümü Lisans mezunu 
olmak. Fransızca Mütercim Tercümanlık alanında Yüksek 
Lisans yapıyor olmak. 

Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

Mütercim Tercümanlık (Arapça) 7 1 
Arapça Mütercim Tercümanlık bölümü Lisans mezunu 
olmak. Arapça Mütercim Tercümanlık alanında Yüksek 
Lisans yapıyor olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 
Özel Hukuk 

İslam Hukuku 6 1 
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri 
alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
İşletme 

Yönetim ve Organizasyon 6 1 
İşletme bölümü Lisans mezunu olmak. Yönetim ve 
Organizasyon alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Uluslararası İlişkiler 

Siyasi Tarih 6 1 
Uluslararası İlişkiler bölümü Lisans mezunu olmak. Siyasi 
Tarih alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

http://www.kku.edu.tr/
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İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 
Temel İslam Bilimleri 

Fıkıh 7 1 
İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi Lisans 
mezunu olmak. Fıkıh alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Hadis 7 1 
İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi Lisans 
mezunu olmak. Hadis alanında Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

İslam Tarihi ve Sanatları 

Siyer-i Nebî ve İslâm Tarihi 7 1 
İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi Lisans 
mezunu olmak. İslam Tarihi alanında Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

İslam Sanatları ve Dini Musiki 7 1 
İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi Lisans 
mezunu olmak. Türk İslam Sanatları alanında Yüksek Lisans 
yapıyor olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Özel Eğitim 

Zihin Engelliler 7 1 
Özel Eğitim bölümü Lisans mezunu olmak. Özel Eğitim 
alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Sosyal Bilgiler Eğitimi 7 1 
Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans mezunu olmak. Sosyal Bilgiler 
Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği 

Bilgisayar Yazılımı 6 1 
Fakültelerin, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Bilgisayar 
Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Elektronik 6 1 

Fakültelerin, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

İnşaat Mühendisliği 

Yapı Malzemesi 6 1 
Fakültelerin, İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu 
olmak. Yapı alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 6 1 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Lisans mezunu olmak. 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans 
yapıyor olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Beden Eğitimi ve Spor 

Beden Eğitimi ve Spor 6 2 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri 
Fakültesi Lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor 
alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 
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VETERİNER FAKÜLTESİ 
Klinik Bilimler Bölümü 

Dölerme ve Suni Tohumlama 6 1 Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak. Dölerme ve Suni 
Tohumlama alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 

Hayvan Besleme ve Beslenme 
Hastalıkları 

6 1 
Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak. Hayvan Besleme 
ve Beslenme Hastalıkları alanında Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

TOPLAM 20  

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI 

BİRİMİ/ BÖLÜM/PROGRAM 
KAD. 
DER. 

KADRO 
ADEDİ AÇIKLAMALAR 

FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER M.Y.O. 
Muhasebe ve Vergi 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 6 1 

İşletme bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisansını 
İşletme alanında yapmış olmak. Muhasebe ve Vergi 
alanında en az 2 yarıyıl Yükseköğretim Kurumlarında ders 
verme tecrübesine sahip olmak. 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 6 1 

Konaklama İşletmeciliği Lisans mezunu olmak. Yüksek 
Lisansını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. En az 
4 yarıyıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme 
tecrübesine sahip olmak. 

Toptan ve Perakende Satış 

Emlak ve Emlak Yönetimi 6 1 
İktisat bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisansını 
İktisat alanında yapmış olmak. Satış ve pazarlama alanında 
en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak. 

HACILAR HÜSEYİN AYTEMİZ M.Y.O. 
Elektronik ve Otomasyon 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 5 1 
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü Lisans Mezunu olmak. 
Yüksek Lisansını Biyomühendislik alanında yapmış olmak. 

KESKİN M.Y.O. 
Muhasebe ve Vergi 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 6 1 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü Lisans 
mezunu olmak. Yüksek Lisansını Yönetim ve Organizasyon 
alanında yapmış olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

İlk ve Acil Yardım 5 1 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü Lisans mezunu olmak. 
Yüksek Lisansını İlk ve Acil Yardım alanında yapmış olmak. 
En az 4 yarıyıl Yükseköğretim Kurumlarında ders verme 
tecrübesine sahip olmak. 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 6 1 

Fizik bölümü Lisans mezunu olmak. Nükleer Fizik alanında 
yüksek lisans yapmış olmak. Tıbbi Görüntüleme alanında en 
az 4 yıl kamu hastanesinde çalışma tecrübesine sahip 
olmak. 

TOPLAM 7  
 11279/2/1-1 
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Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 31.12.2020 

Son Başvuru Tarihi : 15.01.2021 

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

Profesör Kadroları İçin Gerekli Belgeler 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar 

için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora - e-Devlet 

çıktıları kabul edilir.) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) 

onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere 

yer vermek şartıyla, flaş bellek ve CD/DVD ortamında 6 nüsha olarak, Personel Daire 

Başkanlığına şahsen veya kargo ve posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar 

için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora - e-Devlet 

çıktıları kabul edilir.) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) 

onaylı hizmet belgesi dökümü, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, flaş 

bellek ve CD/DVD ortamında 4 nüsha olarak, Personel Daire Başkanlığına şahsen veya kargo ve 

posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar 

için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, (e-Devlet 

çıktıları kabul edilir.) yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet 

belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek 

şartıyla, flaş bellek ve CD/DVD ortamında 4 nüsha olarak ilgili birimlere şahsen veya kargo ve 

posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2020 – Sayı : 31351 

 

Notlar 

1- İlanda belirtilen koşulları taşımayanların ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu 

yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 

3-Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 

alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru Adresi ve İletişim 

Munzur Üniversitesi 

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ 

Tel: 0428 213 17 94 

 

BİRİM ADI A.B.D. / PR. UNVAN 
KADRO 
ADEDİ 

KADRO 
DERECESİ 

İLAN ŞARTI 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü / Siyaset ve 
Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 3 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Alanında Doktora 
yapmış olup Kentsel Siyasi 

Tarih konusunda 
çalışmaları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü / 
Hidrolik Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Hidrolik alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü/ Elektrik 

Tesisleri Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Anabilim 

Dalında Doktorasını yapmış 
olup Yüksek Gerilim 

konusunda çalışmış olmak 

Pertek Sakine Genç 
Meslek Yüksekokulu 

Veterinerlik Bölümü/ Laborant 
ve Veteriner Sağlık Pr. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 3 

Rumen 
Mikroorganizmalarının 

Moleküler Yapısı üzerine 
çalışmış olmak 

Tunceli Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri 
Bölümü/ Bilgisayar 
Programcılığı Pr. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 3 

Bilgisayar Mühendisliği 
Anabilim Dalında 

Doktorasını yapmış olup 
Bilgi Güvenliği konusunda 

çalışma yapmış olmak 

Tunceli Meslek 
Yüksekokulu 

Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü/ İşletme Yönetimi Pr. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 3 

İşletme Anabilim Dalında 
Doktorasını yapmış olup 

Kurumsal Yönetim 
konusunda çalışmış olmak 

Su Ürünleri Fakültesi 
Avlama ve İşleme Teknolojisi 
Bölümü/ Avlama Teknolojisi 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 2 

Su Ürünleri alanında 
Doçent unvanı almış olmak. 

 11051/1/1-1 
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Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 31.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 15.01.2021 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

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

Genel Şartlar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor 
olmak. 

Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler: 
1. Başvuru Dilekçesi, 
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3. Özgeçmiş, 
4. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri (e-Devlet çıktıları kabul 

edilir.) 
5. Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci belgesi, 
6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir 

belgenin fotokopisi, 
7. Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine 

dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) 
8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl), 
9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
10. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu 

puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge, 
11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
12. İlan şartında belirtilen bölümler için alanında çalışmış olduğuna dair belge, 
NOT: 
1. Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılacaktır. 
2. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postada meydana gelen 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır 
3. İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
4. Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir. 
5. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak 

kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz internet ana sayfasında 
duyurulacak olup, İnternet adresimizde yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru 
tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır 

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 
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8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

9. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
10. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
11. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci 

belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 
kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 
kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 
öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

 

SINAV 
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BAŞVURU 

TARİHİ 

SON 

BAŞVURU 
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ÖN 
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SINAVI 

TARİHİ 

SONUÇ 
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TARİHİ 

SONUÇLARIN 

AÇIKLANACAĞI YER 
AÇIKLAMA 

31.12.2020 15.01.2021 22.01.2021 29.01.2021 05.02.2021 www.munzur.edu.tr 

Web sayfamızdaki 

duyurular tebliğ 

niteliği 

taşımaktadır. 

 

BİRİM ADI A.B.D. / PR. UNVAN 
KADRO 

ADEDİ 

KADRO 

DERECESİ 
İLAN ŞARTI 

Edebiyat Fakültesi 
Coğrafya Bölümü / Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisi 1 7 

Coğrafya alanında doktora yapıyor 

olmak. 

Tunceli Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Bölümü/ İlk ve Acil Yardım 

(YO, MYO) Pr. 

Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 
1 6 

Hemşirelik Lisans mezunu olup 

alanında yüksek lisans yapmış olmak. 

Hemşirelik Alanında en az 5 yıl 

tecrübesi olmak. 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Resim Bölümü / Resim 

Anasanat Dalı 

Öğretim Görevlisi 

(Uygulamalı Birim) 
1 4 

Resim Bölümü veya Resim-İş 

Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu 

olup alanında yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Tunceli Meslek 

Yüksekokulu 

Sağlık Bakım Hizmetleri 

Bölümü/ Evde Hasta Bakımı 

Pr. 

Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 
1 3 

Hemşirelik veya Psikoloji Lisans 

mezunu olup alanında yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Rektörlük 
Rektörlük (Uzaktan Eğitim ve 

Uygulama Merkezi) 

Öğretim Görevlisi 

(Ders Vermeyecek) 
2 3 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği Lisans mezunu olup 

alanında yüksek lisans yapmış olmak 

Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü / 

Ulaştırma Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisi 1 7 

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olup 

alanında doktora yapıyor olmak. 

Tunceli Meslek 

Yüksekokulu 

Makine ve Metal Teknolojileri 

Bölümü/ Makine Pr. 

Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 
1 3 

Makine Mühendisliği Lisans mezunu 

olup makine mühendisliği alanında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

 11051/2/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda 
belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi 
alınacaktır. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 31.12.2020 Sınava Giriş Tarihi 29.01.2021 

Son Başvuru Tarihi 14.01.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 05.02.2021 

Ön Değerlendirme Sonucu 
Açıklama Tarihi 

22.01.2021 
Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi 

https://www.ksu.edu.tr 

Başvuru Yeri ve Şekli 
Başvurular Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Avşar Kampusü Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Genel Şartlar 
Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
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 başvuru belgeleri ekinde 
muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında 
ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. 

d) Alanında tecrübe sahibi olmak şartı, lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir. 
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 

Muafiyet 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

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

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

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar ; 
Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan başvuru formu ekinde; 
1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
2 - Özgeçmiş 
3 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

http://www.ksu.edu.tr/
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4 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge) 
5 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 
6 - Onaylı Resmi Transkriptler (Lisans ve Lisansüstü) 
7 - ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
9 - Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
10 - Tecrübe durumunu gösterir belge (İlanın nitelikler kısmında belirtilen alanda çalıştığını 

gösterir ilgili kurumdan alınmış belge) 
11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Dökümü veya Hizmet Belgesi (Halen bir kamu 

kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan, 

postadaki gecikmeler veya eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
5. Adayların, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgeleriyle 

başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak 
ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak 
kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

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

 

Birimi Unvanı K/D Adet 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

Y.Dil Niteliği 

REKTÖRLÜK       

Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (UZEM) 

Öğr. Gör. 
(Uyg.Birim) 

4 1 SAY. 50 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar 
Öğretmenliği bölümlerinin birisinden lisans 
mezunu olmak ve alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO    

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 
Yaşlı Bakım Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Hastane enfeksiyon hastalıkları hemşireliği 
alanında tezli yüksek lisans mezunu olup 
tam teşekküllü hastanelerde en az 5 yıllık 
klinik tecrübesi ve eğitim hemşireliği 
alanlarında çalışmış olmak. 
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Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Odyometri Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olup tam 
teşekküllü hastanelerde odyometri alanında 
en az 5 yıl tecrübesi olmak. 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 

Biyoloji veya biyomühendislik lisans 
mezunu olup biyomühendislik ve bilimleri 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
ARGE laboratuvarında en az üç yıl çalışma 
tecrübesi olmak. 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Patoloji Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

6 1 SAY. MUAF 
Biyomühendislik lisans mezunu olup 
biyomühendislik ve bilimleri alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

SOSYAL BİLİMLER MYO      

Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü Lojistik Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 EA. MUAF 
İşletme lisans mezunu olup uluslararası 
ticaret ve lojistik alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

TEKNİK BİLİMLER MYO      

Elektrik ve Enerji Bölümü Doğal 
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 

Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

5 1 SAY. MUAF 

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine 
Mühendisliği bölümlerinden mezun olup 
belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla 
lisans mezuniyet tarihinden itibaren 
alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü 
Bilgisayar Destekli Tasarım ve 

Animasyon Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

5 1 SAY. MUAF 

Çizgi film ve animasyon, grafik, görsel 
iletişim tasarımı, reklamcılık ve görsel 
tasarım, görsel sanatlar ve görsel iletişim 
tasarımı bölümlerinden birinden lisans 
mezunu olup alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla 
lisans mezuniyet tarihinden itibaren 
alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

Elektrik ve Enerji Bölümü 
İklimlendirme ve Soğutma 

Teknolojisi Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 SAY. MUAF 

Enerji sistemleri mühendisliği veya makine 
mühendisliği bölümlerinden mezun olup 
belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla 
lisans mezuniyet tarihinden itibaren 
alanında en az iki yıl deneyimli olmak. 

ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU      

Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik 
Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım 

Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 SAY. MUAF 

Elektrik mühendisliği lisans mezunu olup 
elektrik-elektronik alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. Elektrik enerjisi üretim 
ve dağıtımı alanında en az 5 yıl tecrübesi 
olmak. 

PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU      

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 
Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri 

Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 
SÖZ 
/EA 

MUAF 

Halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans mezunu 
olup halkla ilişkiler veya rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU      

Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve 
Güvenlik Hizmetleri Programı 

Öğr. Gör. (Ders 
Verecek) 

4 1 EA. MUAF 

Hukuk fakülteleri, siyasal bilgiler veya 
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olup 
güvenlik bilimleri alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

 11110/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda 
belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi 
alınacaktır. 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi 31.12.2020 

Sınava Giriş Tarihi 
Öncelikli Alan Araştırma 

Görevlisi Giriş Sınavı 
(Sözlü) 

28.01.2021 

Son Başvuru Tarihi 14.01.2021 
Giriş Sınavı Sonuç 
Açıklama Tarihi 

04.02.2021 

Ön Değerlendirme 
Sonucu Açıklama Tarihi 

21.01.2021 
Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi 
https://www.ksu.edu.tr 

Başvuru Yeri ve Şekli 
Başvurular Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / 
KAHRAMANMARAŞ adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

 
A)- GENEL ŞARTLAR 
1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci 

maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı 
talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön 
değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

b) 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. 

Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla 

belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim 
yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen 
araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda 
giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı 
jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden 
oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına 
geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları 
yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır. 

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. 

http://www.ksu.edu.tr/
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3- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası 
uyarınca atama yapılacaktır. 

4- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış 
olması gerekir. 

- 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim 
Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim 
güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile 

- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 
Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile 
ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin 
yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. 

5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü (2021 Ocak Ayı 1.Günü) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

B)- ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: 
a)- İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak. 
b)- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya 

sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
C)- MUAFİYET 
1)- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta 

olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
D)- ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinden indirilen başvuru formu ekinde; 
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
2. Özgeçmiş 
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.) 
4. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 
5. Lisans ve Lisansüstü Transkripti (onaylı). 
6. Öğrenci Belgesi 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 
10. Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan 

belge)  
11 Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin) 
E)- ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Adaylar başvurularını şahsen veya posta ile yapacaklardır. Postadaki gecikmelere, 

eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara 
ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 
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2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

4. Adayların, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi 
ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun 
yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu 
belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi 
veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde 
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
 

Birimi Unvanı K/D Adet 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

Y.Dil Niteliği 

TIP FAKÜLTESİ       

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 

Sağlık ile ilgili programların birinden 
lisans mezunu olup tıbbi fizyoloji 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      

Hemşirelik Bölümü Psikiyatri 
Hemşireliği 

Arş. Gör. 6 1 SAY. 50 
Hemşirelik lisans mezunu olup 
psikiyatri hemşireliği alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ      

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 6 1 EA 50 
Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olup 
sınıf öğretmenliği alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 

Dalı 
Arş. Gör. 6 1 SAY. 50 

Fen bilgisi eğitimi alanında lisans 
mezunu olup fen bilgisi eğitimi 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ       

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din 
Psikolojisi Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 6 1 SÖZ. 50 

İlahiyat veya islamî ilimler fakültesi 
lisans mezunu olup din psikolojisi 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 
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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ      

Matematik Bölümü Geometri 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 6 1 SAY. 50 
Matematik bölümü lisans mezunu olup 
geometri alanında doktora yapıyor 
olmak. 

Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi 
Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 6 1 SÖZ. 50 
Tarih bölümü lisans mezunu olup 
genel Türk tarihi alanında doktora 
yapıyor olmak. 

Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri 
ve Medeniyeti Tarihi 

Arş. Gör. 
(Öncelikli 

Alan) 
7 1 SÖZ. 50 

Tarih bölümü lisans mezunu olup 
Osmanlı müesseseleri ve medeniyeti 
tarihi alanında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ      
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Anabilim Dalı 
Arş. Gör. 6 1 EA 50 

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ      

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 
Moda Tasarımı Anasanat Dalı 

Arş. Gör. 5 1 EA 50 

Tekstil ve moda tasarımı alanında 
lisans mezunu olup moda tasarımı 
alanında doktora veya sanatta yeterlik 
yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ      

İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı 
Malzemesi Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 
İnşaat mühendisliği bölümü lisans 
mezunu olup yapı malzemesi alanında 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Devreler ve Sistemler 

Anabilim Dalı 
Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 

Elektrik-elektronik mühendisliği 
bölümü lisans mezunu olup devreler 
ve sistemler alanında doktora yapıyor 
olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ       

Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve 
Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 
Ziraat fakültesi lisans programlarının 
birinden mezun olup tarla bitkileri 
alanında doktora yapıyor olmak. 

Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe 
Bitkileri Anabilim Dalı 

Arş. Gör. 5 1 SAY. 50 
Bahçe bitkileri bölümü lisans mezunu 
olup bahçe bitkileri alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

 
 11113/1-1 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2020 – Sayı : 31351 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki 

tabloda bölümü/fakültesi, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 50 (elli) Sanayi 
ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel 
alınacaktır. 

SIRA 
NO BÖLÜMÜ KADRO 

SAYISI SINIFI UNVANI DERECESİ 

1 Bilgisayar Mühendisliği 6 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

2 Çevre Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

3 Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 4 GİH Sanayi ve Teknoloji 

Uzman Yrd. 7-8-9 

4 Endüstri Mühendisliği 6 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

5 Harita Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

6 İnşaat Mühendisliği 2 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

7 Kimya Mühendisliği 2 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

8 Makine Mühendisliği 5 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

9 Otomotiv Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

10 Hukuk 4 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

11 İktisat 3 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

12 İşletme 2 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

13 Kamu Yönetimi 1 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

14 Maliye 1 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

15 Uluslararası İlişkiler 4 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

16 İstatistik 2 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

17 Matematik 1 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

18 Şehir ve Bölge Planlama 2 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

19 Mimarlık 2 GİH Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yrd. 7-8-9 

TOPLAM 50  

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya 

bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu 
Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS); 
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a) Mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik bölümü mezunu olan 
adaylar için (KPSS) P3, 

b) Hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, 
c) İktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14, 
ç) İşletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24, 
d) Kamu yönetimi bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P29, 
e) Maliye bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P19, 
f) Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34, 
g) İstatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12, 
puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 
4) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 

tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar). 
B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR 
1) Başvurular, 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 

23.59’da sona erecektir. 
2) Başvurular Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru 

Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. 
Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların 
ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri 
zorunludur. 

3) Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” 
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara 
uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına 
bildirilir. 

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. 
2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihi; sınav 

tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) ilan 
edilecektir. 

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan 
türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı 
yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son 
sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 
bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

5) Sınav konuları; 
a) İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler grubunun yazılı sınav 

konuları: 
1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-

Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi. 
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2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku. 

b) Hukuk grubunun yazılı sınav konuları: 
1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, 

Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku. 

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve 
Politikaları, Kamu Maliyesi. 

c) Mühendislik grubunun yazılı sınav konuları: 
1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları. 
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve 

Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk. 
ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik ve istatistik grubunun yazılı sınav 

konuları: 
1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları. 
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve 

Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk. 
6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından; 
a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde 
yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı 
sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması 
durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda 
belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, 
giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde 
(sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara 
yazılı bildirim yapılacaktır. 

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı 
sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten 
itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması 
halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır. 

İlan olunur. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No: 154    

06510 Çankaya-ANKARA 
E-posta : stbsinav@sanayi.gov.tr 
Telefon : 0312 201 57 42 
 11280/1-1 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
Esaslarına göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma 
Ölçütlerine göre alınacak olup,  öğretim üyesi  kadro ilanlarına ait  başvuru dilekçesi, MSGSÜ 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Beyan Formu, Belge Düzenleme Kılavuzu ve diğer 
belgeler http://www.msgsu.edu.tr internet adresinin Personel Dairesi Başkanlığı kısmında yer 
almaktadır. 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup,  son  başvuru tarihi tatile 
denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. 

Diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. Duyurulur. 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 
ANABİLİM/ANASANAT 

DALI 
UNVANI ADET ARANAN ŞARTLAR 

Heykel Heykel Prof. 1 
Doçentlik unvanını "Plastik Sanatlar" alanında almış 
olmak, araştırma ve uygulamalarını Metal Heykel 
üzerine yapmış olmak. 

Resim Resim Prof. 1 

Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimlerini 
Üniversitelerin Sosyal Bilimler veya Güzel Sanatlar 
Enstitülerinin Resim Bölümü programında 
tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını "Plastik 
Sanatlar"bilim alanında almış olmak. Bir yüksek 
öğretim kurumunun Resim Bölümünde lisans, 
yüksek lisans ve sanatta yeterlik kademelerinde 
ders verme deneyimine sahip olmak, lisansüstü tez 
danışmanlığı yapmış olmak. 

Resim Resim Doç. 1 

Lisans eğitimini Üniversitelerin Güzel Sanatlar 
Fakültelerinin Resim Bölümünde yapmış olmak. 
Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimlerini 
Üniversitelerin Sosyal Bilimler veya Güzel Sanatlar 
Enstitülerinin Resim Bölümü programında 
tamamlamış olmak. Bir yüksek öğretim kurumunun 
Resim Bölümünde lisans, yüksek lisans ve sanatta 
yeterlik kademelerinde ders verme deneyimine 
sahip olmak. Baskı resim, Gravür alanında deneyim 
sahibi olmak, bu alanda ders vermiş olmak. 

Resim Resim Doç. 1 

Lisans eğitimini Üniversitelerin Güzel Sanatlar 
Fakültelerinin Resim Bölümünde yapmış olmak. 
Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimlerini 
Üniversitelerin Sosyal Bilimler veya Güzel Sanatlar 
Enstitülerinin Resim Bölümü programında 
tamamlamış olmak. Bir yüksek öğretim kurumunun 
Resim Bölümünde lisans, yüksek lisans ve sanatta 
yeterlik kademelerinde ders verme deneyimine 
sahip olmak. Baskı resim, Litografi alanında 
deneyim sahibi olmak, bu alanda ders vermiş olmak. 
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Seramik ve Cam Seramik Tasarımı Doç. 1 

Üniversitelerin Sosyal Bilimler veya Güzel Sanatlar 
Enstitülerinin Seramik ve Cam Tasarımı ASD 
Seramik Tasarımı Programında Sanatta Yeterlik 
tamamlamış olmak.Atölye Sanat, Çağdaş Seramik 
Sanatı, Kamusal Sanat, Sergileme ve Mekan 
alanlarında uzmanlığı olup yayın yapmış olmak ve 
bu alanların tümünde ders veriyor olmak. 

 
MİMARLIK FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 
ANABİLİM/ANASANAT 

DALI 
UNVANI ADET ARANAN ŞARTLAR 

Mimarlık Bina Bilgisi Prof. 1 

Mimar kökenli olmak, Doçentliğini Mimarlık, Planlama, 
Tasarım Temel Alanı, Mimarlık Bilim Alanından almış 
olmak, Bina Bilgisi alanında; Lisans, Yüksek Lisans 
düzeyinde teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak , 
Mimari Proje Atölyesi'nde atölye yürütücülüğü yapmış 
olmak, "Herkes için tasarım", "Erişebilirlik ve 
Ulaşılabilirlik" konularında çalışma yapmış olmak. 

Mimarlık Bina Bilgisi Doç. 1 

Mimar kökenli olmak, Doçentlik unvanını Mimarlık, 
Planlama ve Tasarım Temel Alanı, Mimarlık Bilim 
alanından almış olmak, Bina Bilgisi alanında teori ve 
uygulama derslerinde çalışmış olmak, Mimari proje 
atölyelerinde atölye yürütücülüğü yapmış olmak, 
Mimarlıkta eleştiri, yer, bilgi kuramları ve varlık kuramları 
konularında yayınlar yapmış olmak. 

Mimarlık Mimarlık Tarihi Prof. 1 

Mimar kökenli olmak, Doktorasını Mimarlık Tarihi 
alanında tamamlamış olmak, Mimarlık, Planlama, 
Tasarım Temel Alanı, Mimarlık Bilim Alanında Doçent 
Unvanına sahip olmak, Mimarlık Tarihi Alanı’nda Lisans 
ve Yüksek Lisans düzeyinde dersler vermiş olmak, 
Mimarlıkta Rasyonellik, Süreklilik ve Değişim, Söylem ve 
Uygulama konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Mimarlık Restorasyon Doç. 1 

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı, Mimarlık 
Bilim Alanı'nda Doçent unvanına sahip olmak, Koruma-
Yenileme ve Restorasyon Alanında Lisans ve Lisansüstü 
düzeyinde dersler vermiş olmak, Geleneksel Ahşap 
Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Korunması alanında 
çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. 

Şehir ve 
Bölge 

Planlama 
Şehircilik Prof. 1 

Lisans eğitimini Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, 
yüksek lisans eğitimini SİT Koruma Planlaması 
Programı’nda veya Kentsel Koruma ve Yenileme 
Programında, doktora eğitimini Şehircilik Programı’nda 
tamamlamış olmak; doçentlik unvanını Şehir ve Bölge 
Planlama bilim alanında almış olmak; Kent Tarihi, 
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve 
Uygulanması, Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar üzerine 
çalışmalar yapmış olmak ve bu konularda ders verme 
deneyimine sahip olmak. 
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Şehir ve 
Bölge 

Planlama 
Şehircilik Doç. 1 

Lisans eğitimini Mimarlık Bölümünde, yüksek lisans 
eğitimini Kentsel Tasarım Programı’nda, doktora eğitimini 
Şehircilik Programı’nda tamamlamış olmak; doçentlik 
unvanını Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında almış 
olmak; Kentsel Tasarım ve Kentsel Morfoloji/Tipoloji, 
Morfolojik Araştırmalarda Space Syntax (Mekan Dizimi) 
yöntemi üzerine çalışmalar yapmış olmak ve bu 
konularda ders verme deneyimine sahip olmak. 

Şehir ve 
Bölge 

Planlama 
Bölge Planlama Prof. 1 

Lisans eğitimini Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, 
yüksek lisans eğitimini Şehir Planlaması Programı’nda, 
doktora eğitimini Şehircilik Programı’nda tamamlamış 
olmak; doçentlik unvanını Şehir ve Bölge Planlama bilim 
alanında almış olmak; İnsan Merkezli Ulaşım Planlaması, 
Organik Ulaşım, Alternatif Ulaşım Sistemleri ve Ulaşım 
Politikaları ile Ulaşımın Sosyal Boyutu üzerine çalışmalar 
yapmış olmak ve bu konularda ders verme deneyimine 
sahip olmak. 

Şehir ve 
Bölge 

Planlama 
Bölge Planlama Doç. 1 

Lisans eğitimini Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, 
yüksek lisans eğitimini Kentsel Planlama Programı’nda, 
doktora eğitimini Şehir ve Bölge Planlama Programı’nda 
tamamlamış olmak; doçentlik unvanını Şehir ve Bölge 
Planlama bilim alanında almış olmak; Bölgesel Gelişme 
ve Planlama, İnovasyona Dayalı Mekânsal Gelişme, 
Bölgesel Kalkınma Ajansları, Akıllı Uzmanlaşma üzerine 
çalışmalar yapmış olmak ve bu konularda ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 
ANABİLİM/ANASANAT 

DALI 
UNVANI ADET ARANAN ŞARTLAR 

İstatistik İstatistik Teorisi Prof. 1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını İstatistik Alanında 
tamamlamış olmak, Doçentliği     İstatistik    bilim 
alanında almış olmak, İstatistik modelleme üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

İstatistik Uygulamalı İstatistik Doç. 1 

Lisans eğitimini İstatistik Bölümünde yapmış  olmak, 
Yüksek Lisansını  İstatistik alanında tamamlamış 
olmak, Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanında 
Doçentlik almış olmak, Biyoistatistik alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Sosyoloji 
Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
Prof. 1 

Kent ve Mekan Sosyoloji Teorileri, Neoliberalizm, 
Emek, Gençlik, Nitel Araştırma Yöntemleri 
alanlarında çalışmaları olması ve bu alanlarda ders 
verebilecek olmak. 

Sosyoloji 
Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
Prof. 1 

Sosyal Hizmetler alanında çalışmaları olması ve bu 
alanda ders verebilecek olmak. 

Sosyoloji Sosyometri Prof. 1 
Kültür Sosyolojisi ve Toplumsal Hareketler 
alanlarında çalışmaları olması ve bu alanlarda ders 
verebilecek olmak. 
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Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Doç. 1 
Çağdaş Sosyoloji Teorileri, Toplumsal Bellek ve 
Toplumsal Hareketler alanlarında çalışmaları olması 
ve bu alanlarda ders verebilecek olmak. 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Yeni Türk Edebiyatı Doç. 1 
Doktorasını Türk şiiri alanında yapmış olmak, 
Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanından almak ve 
Türk şiiri üzerine akademik çalışmaları bulunmak. 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Türk Halk Edebiyatı 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

Türk Halk Bilimi alanında doktora yapmış olmak; 
Türk dünyası folklor ve edebiyatı ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak, tercihen Türki Cumhuriyetlerde 
akademik alanda ders vermiş ve çalışmalar yapmış 
olmak. 

Felsefe 
Sistematik Felsefe ve 

Mantık 
Doç. 1 

Doçentlik unvanını Felsefe bilim alanından almış 
olmak.  Estetik ve 20. Yüzyıl Felsefesi alanlarında 
çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. 

Eğitim Bilimleri 
Eğitim Yönetimi, 

Denetimi, Planlaması ve 
Ekonomisi 

Doç. 1 
Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyeti eğitim 
yönetimi alanında olmak. Kalkınma planlarında 
eğitim planlaması çalışmaları yapmış olmak. 

 
İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI 

BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI UNVANI ADET ARANAN ŞARTLAR 

Müzik 
Kompozisyon ve Orkestra 

Şefliği 
Prof. 1 

Sanatta Yeterlik derecesini Kompozisyon ve 
Orkestra Şefliği alanında almış olmak, Kompozisyon 
alanında Doçentlik derecesine sahip olmak, 
Besteleri yurtiçi ve yurtdışındaki konserlerde 
seslendirilmiş olmak, Çağdaş müzik 
yorumculuğunda deneyim sahibi olmak, Devlet 
Konservatuvarında Kompozisyon, Armoni ve 
Kontrpuan dersleri vermiş olmak. 

Müzik 
Kompozisyon ve Orkestra 

Şefliği 
Doç. 1 

Sanatta Yeterlik derecesini Piyano yorumculuğu 
alanında almış olmak, Yorumculuk alanında 
Doçentlik derecesine sahip olmak, Partisyon 
Okuma, Yardımcı Piyano derslerini verme yetkinliği 
taşımak, Eski Müzik (Early Music) alanında 
uzmanlığı bulunmak, Devlet Konservatuvarında 
eğitmenlik deneyimine sahip olmak. 

Müzik Piyano-Arp-Gitar Prof. 1 

Gitar Sanat Dalı'nda görevlendirilmek üzere, 
Üniversite Konservatuvarlarının Gitar Sanat Dalı'nda 
ders verme tecrübesine sahip olmak. Doçent unvanı 
alındıktan sonra, farklı programlarla resital, oda 
müziği ve orkestra ile konserler vermiş olmak. En az 
bir kez tez danışmanlığı yapmış olmak. 

Müzik Yaylı Çalgılar Doç. 1 

Keman Sanat Dalında görevlendirilmek 
üzere,Üniversite Konservatuvarlarının Yaylı Çalgılar 
Anasanat Dalında Keman dersi verme tecrübesine 
sahip olmak. Solo konser ile oda müziği konserleri 
vermiş olmak ve orkestra tecrübesi bulunmak. 
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Müzik Yaylı Çalgılar Doç. 1 

Viyola Sanat Dalında görevlendirilmek 
üzere,Üniversite Konservatuvarlarının Yaylı Çalgılar 
Anasanat Dalında Viyola dersi verme tecrübesine 
sahip olmak. Solo konser ile oda müziği konserleri 
vermiş olmak ve orkestra tecrübesi bulunmak. 

Müzikoloji Etnomüzikoloji ve Folklor Dr.Öğr. 
Üyesi 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinden en 
az ikisini Etnomüzikoloji alanında tamamlamış 
olmak. Halk müziği ve Batı müziği alanlarında 
akademik ve akademi dışı mesleki çalışmaları 
bulunmak. Programımızda mevcut bulunan ve 
açılması planlanan halk dansları/oyunları odaklı 
dersleri verebilecek akademik alt yapıya sahip 
olmak, bu alanda çalışmaları bulunmak 

Sahne Sanatları Tiyatro Dr.Öğr. 
Üyesi 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Tiyatro 
Kuramı / Teorisi alanında tamamlamak,  en az iki 
oyunda "Dramaturg" olarak görev almış olmak,  
metin yazarlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, bir 
yüksek öğretim kurumunda ders vermiş olmak. 

 
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM YÜKSEKOKULU 

BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT 
DALI UNVANI ADET ARANAN ŞARTLAR 

Kültür Varlıklarını 
Koruma ve 

Onarım 
Onarım Prof. 1 

Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarımı alanında 
uzman olmak; Cam ve Seramik, Taş, Metal, Duvar 
Resimleri, Kalemişi, Ahşap, Yazma Eser 
alanlarından en az birinin korunması ve onarımı 
üzerine uygulamalı çalışmalar yapmış olmak ve bu 
alanlarda ders verme deneyimine sahip olmak. 

Kültür Varlıklarını 
Koruma ve 

Onarım 
Onarım Doç. 1 

Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarımı alanında 
uzman olmak; Cam ve Seramik, Taş, Metal, Duvar 
Resimleri, Kalemişi, Ahşap, Yazma Eser 
alanlarından en az birinin korunması ve onarımı 
üzerine uygulamalı çalışmalar yapmış olmak ve bu 
alanlarda ders verme deneyimine sahip olmak. 

Kültür Varlıklarını 
Koruma ve 

Onarım 
Koruma Doç. 1 

Lisansını Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarım Bölümü'nde, Yüksek Lisansını Sanat Tarihi, 
Doktorasını Prehistorya'da tamamlamış, Doçentliğini 
Arkeoloji alanından almış olmak. Neolitik Dönem 
üzerine kazı, araştırma ve analiz düzeyinde uzman 
olmak, Kuramsal ve Deneysel Arkeoloji alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

 
REKTÖRLÜK 

BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT 
DALI UNVANI ADET ARANAN ŞARTLAR 

Enformatik Bilgisayar Ortamında 
Sanat ve Tasarım Doç. 1 

Doçentlik unvanını, Mimarlık Bilim Alanı'nda almış 
olmak. Bilgisayar Destekli Tasarım, Hesaplamalı 
Tasarım ve Tasarım Enformatiği konularında akademik 
çalışmaları bulunmak. Lisans ve lisansüstü düzeylerde 
ders vermiş olmak 

 11263/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına İlişkin Olarak

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli
Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3346)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf

Tutulacakların Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 3347)
–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021

Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3348)

YÖNETMELİKLER
–– Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel

Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik

–– Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 
–– 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak

Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/1)
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2020/45) 
–– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
–– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:  2020/7)’de

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18)
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

(Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/19)
–– 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak

Başvurulara İlişkin Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.3) 
–– Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında

Tebliğ (III-45.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.2.a) 

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

NOT: 30/12/2020 tarihli ve 31350 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İstatistik Pozisyonlarına
Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Tebliğler
ile Kurul Kararları 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
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