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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ
HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gö-
revlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Gir-
dikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarında yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” ibareleri “Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “10” sıra numaralı “Enerji,
Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” hizmet kolunun; “12” kurum kodundaki “Nadir Toprak Ele-
mentleri Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,”, “13” kurum kodundaki “Ulusal Bor Araştırma Ens-
titisü Başkanlığı,”, “16” kurum kodundaki “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,” iba-
releri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin “10” sıra numaralı “Enerji,
Sanayi ve Madencilik Hizmetleri” hizmet koluna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Ha-

zine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

26 Türk Standardları Enstitüsü,

27 Türkiye Uzay Ajansı,

28 Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Mayıs 2021
ÇARŞAMBA

Sayı : 31482



Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta

Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan

Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/2/2008 26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/7/2008 26945

2- 11/3/2009 27166

3- 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer)

4- 10/3/2010 27517

5- 3/8/2010 27661

6- 25/9/2010 27710

7- 6/1/2011 27807

8- 7/4/2011 27898

9- 3/8/2011 28014

10- 28/9/2011 28068

11- 14/2/2012 28204

12- 3/4/2012 28253

13- 27/5/2012 28305

14- 11/7/2013 28704

15- 21/3/2014 28948

16- 3/7/2014 29049

17- 30/1/2015 29252

18- 12/12/2017 30268

19- 1/10/2019 30905

20- 10/10/2019 30914

21- 6/2/2020 31031
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-
ları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uy-
gulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini, 
ç) Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare

etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, 

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda
bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kay-
dıyla aşağıdaki  faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hiz-
metleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek, kurslar ve hizmet içi eğitim programları
hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikleri düzenle-
mek.

b) Tahlil, araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yap-
mak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

c) Model deneyleri, ölçme, tamir, ölçü ayarı, analiz, plan uygulama, istatistiksel ve sos-
yolojik araştırmalar yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.
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ç) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit mua-

yene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak.

d) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici

kuruluşları işletmek.

e) Mevcut fiziki kapasite değerlendirilerek, birimlerin eğitim-öğretim faaliyet alanları

ile sınırlı olarak mal ve hizmetler üretmek, önceden üst yöneticinin onayı alınmak suretiyle

elde edilen ürünleri pazarlamak, ürünlerin değerlendirilmesi ve satışı için teşhir ve satış yerleri

açmak.

Yönetim organları 

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. 

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna

devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yar-

dımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işlet-

me müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 21/5/2020 tarihli ve 31133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeo-

loji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Jeolojik ortam ile çevre-insan sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyerek, başta kanser

vakaları olmak üzere, endemik hastalıkların değişik formlarına neden olan jeolojik faktörlerle
hastalıkların gelişimini zaman ve mekân içinde araştırmak ve tespit etmek.

b) Disiplinler üstü ve arası araştırmaları/projeleri koordine ederek, yöneterek, yaparak
uluslararası düzeyde bilimsel süreçlere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarına yönlendirici
bilgi üretmek.

c) Madencilik, sanayi, atık sahaları gibi çevresel ve ekosisteme zararlı etkileri olan ko-
nular olmak üzere ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) sürecinde insan eli ile yapılan faaliyetler
ve bunlar arasındaki sorunları önceden gören ve değerlendirebilen uzmanların yetişmesini sağ-
lamak.

ç) Tıbbi jeoloji-yaşam çevresi alanında, ilgili mevzuat çerçevesinde, güçlü bir üniver-
site-sanayi-kamu iş birliği oluşturarak, geliştirilen teknolojileri topluma ait sağlık problemle-
rinin çözümlenmesine uyarlamak.

d) Tıbbi jeoloji-yaşam çevresi çalışmalarını Ülke yararına yüksek teknoloji çıktılarına
dönüştürerek ülkemizin sağlık alanında lider ülke olmak hedefine katkı yapmak.
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e) İlgili mevzuat hükümleri çerçeversinde tıbbi jeoloji alanında yurt içi ve yurt dışı iş-
birlikleri oluşturmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarındaki konular kapsamında Üniversitenin; Tıp Fakültesi,
Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ilgili ana-
bilim dallarındaki lisansüstü öğrencilerine hem disiplinler arası bilimsel bakış açısı kazandır-
mak hem de yapacakları tez çalışmalarına bilimsel destek sağlamak.

g) Ülkemizin tıbbi jeoloji araştırma konuları üzerine uzmanlaşmış, kalifiye insan gücü
potansiyeline katkılarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Tıbbi jeoloji çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ar-ge faa-

liyetleri yapmak ve uygulamalı araştırmalar koordine etmek, yönetmek, yürütmek.
b) Gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi depolama, sistemlerin oluş-

turulması, araştırma altyapılarının kuruluş ve işlevini koordine etmek, tasarlamak, kurmak, yö-
netmek ve işletmek.

c) Tıbbi jeoloji araştırmalarına dayalı teknoloji geliştirmek suretiyle uluslararası sevi-
yede rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan yenilikçi yöntem ve ürünleri uygulamaya koymak.

ç) Tıbbi jeoloji alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü karşılanmasına destek
olmak üzere Merkez bünyesinde eğitim çalışmaları, konferans, çalıştay, sempzoyum, kongre
gibi eğitim aktiviteleri düzenlemek, yürütmek ve benzer aktivitelere katılmak.

d) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere tıbbi jeoloji konularında ortaklıklar oluşturmak,
proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

e) Merkezin faaliyet alanları paralelinde makale, kitap, dergi, eğitim broşürleri vb. ya-
yımlamak.

f) Elektronik yayın (internet sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve tv çalış-
maları) yoluyla tıbbi jeoloji alanında güncel araştırmalarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde
etkinliklerle sunu çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi biten Müdür
aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri
arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden
sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
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c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim
yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek
ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kuruluna toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu top-
lantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından

önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden
oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-
dır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden
geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını ka-
tılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu
karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
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h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen 15 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dol-
madan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görev-
lendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden
sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar ya-
pılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları, lisans-
üstü, lisans öğrencileri ve ayrıca bu konuda uzman (kamu ve/veya özel sektöre bağlı) kişilerden
oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev
süresi tamamlanan çalışma grubunun, Müdüre, yürütülen çalışma ile ilgili bir rapor sunması
gerekir.

(2) Yönetim Kurulundan bir üye Müdür tarafından kurulan çalışma grubuna başkan
olarak görevlendirilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler/araştırmalar kapsamında alı-

nan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına
tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                12 Mayıs 2021 – Sayı : 31482



TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2021/23)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Mode Medikal San. ve Tic. Ltd.

Şti., Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve Medikal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. ve AGS Medikal Ürünleri

İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli

9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “İmplantlar”  ürününe yö-

nelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlen-

mesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) EBYS: Elektronik Yönetim Sistemini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 

d) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,

f)  Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder. 

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün, 9021.29.00.00.00 GTİP’i altında yer alan

“İmplantlar”dır.  

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-

ğildir.

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak

değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üreticiler Mode

Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve Medikal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ve AGS Medikal Ürünleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvurunun Yönet-

meliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda,

söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. 

Damping iddiası

MADDE 6 – (1) Normal değerin tespitinde, Güney Kore’de geçerli iç piyasa fiyatlarına

ulaşılamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu

ürün için normal değer Türkiye’de benzer malın 2020 yılına ait birim imalat maliyetine genel,

idari ve satış giderleri ile finansman gideri ve makul bir karın eklenmesiyle oluşturulmuş ve

söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir. 

(2) İhraç değerinin tespiti için 2020 yılına ait veriler kullanılarak, soruşturma konusu

ürünün Güney Kore’den ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Soruşturma

konusu ürünün sınıflandırıldığı GTİP’in farklı ürünleri içerdiği anlaşıldığından, damping in-

celemesinde esas alınan ihraç fiyatı verisi Bakanlık istatistik veri tabanında Bakanlık tarafından

yapılan ayrıştırma çalışması ile tespit edilmiştir. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve

sigorta bedelleri düşülerek anılan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç

fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında

karşılaştırılmış olup Güney Kore menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin

28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Maddi zarar/maddi zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar/maddi zarar

tehdidi iddiası incelenmiştir. 

(2) Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı 2018-2020 döneminde mutlak

ve nispi olarak artış göstermiştir. İthalat verisi Bakanlık istatistik veri tabanında Bakanlık ta-

rafından yapılan ayrıştırma çalışması ile tespit edilmiştir.

(3) 2018-2020 yıllarında soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın birim fiyat-

larının yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir. 

(4) Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kul-

lanılarak yapılan değerlendirmede; dönem sonu stoklarında artış; verimlilik, kapasite kullanım

oranı, ürün nakit akışı ve pazar payı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı an-

laşılmıştır.

(5) Güney Kore’nin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma ko-

nusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğu anlaşılmıştır.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin istatistikler esas alınarak ya-

pılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretim

dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendiril-

miştir.
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Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda damping soruşturması açılabilmesi için
yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değer-
lendirme Kurulunun kararı ile Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak
Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar veril-
miştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın
ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın
Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,
11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak
suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen
üretici/ihracatçılara, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 10 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-
fından yürütülür. 

T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA
E-posta: damping@ticaret.gov.tr
Tel: +90 312 204 75 00
www.ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.
EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.
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(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir. 

Süreler

MADDE 11 – (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildi-
rimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-
raflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin bi-
rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 13 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince
geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/25)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/11/2019 tarihli ve 30950 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/31) ile

Malezya menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Vulkanize edilmiş kau-

çuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Mü-

dürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde

alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ç) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-

lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-

poru Ek’te yer almaktadır. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile 13/6/2015 tarihli ve 29385 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/22) ile yürürlükte

olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda

gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:
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Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder-

ler. 

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede

yer alan tablodaki eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında ya-

pılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar. 

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde

önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ŞEKER ÇUVALI AĞZINI KAPATMA AMAÇLI DİKİŞ MAKİNASI 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Şeker Çuvalı Ağzını Kapatma Amaçlı Dikiş Makinası Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

İKN: 2021/269216 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet şeker çuvalı ağzını kapatma amaçlı dikiş makinası 

b) Teslim yeri : Ağrı Şeker Fabrikası 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren 130 (yüzotuz) takvim günü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 01.06.2021 Salı günü, saat 14.00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve 

şartnameler (KDV dahil).200,00 TL/Tk (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 01.06.2021 Salı günü saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 4239/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15.04.2021 ve 22.04.2021 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler: 
 

1 15.04.2021 tarihli ve 10144-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
FND Grup Kimyasal Ürünleri İmalatı Pazarlaması İthalat İhracat Limited Şirketi’ne 10 (on)
yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

2 22.04.2021 tarihli ve 10168-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli İhrakiye Teslimi Lisansı
verilmiştir. 

3 22.4.2021 tarihli ve 10168-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Garzan Nakliyat İnşaat Otomotiv Petrol Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne
10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1.4.2021 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 16. Maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan tüzel kişi: 
 

1 1.4.2021 tarihli ve 10119 1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Reksoil Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/03/2013 tarihli ve 
MYĞ/4327 1/32405 numaralı Madeni Yağ Lisansının süresi 19.09.2031 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 
 4233/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08.04.2021 tarihli Kararı ile Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi: 
 

1 08.04.2021 tarihli ve 101301 sayılı Kurul Kararı ile; 
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi'’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG depolama 
lisansı verilmiştir. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01.04.2021, 08.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021 

ve 29.04.2021 tarihli Kararlarıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 
16. Maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan tüzel kişiler: 

 

1 

01.04.2021 tarihli ve 10121 sayılı Kurul Kararı ile; 
Habaş Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 26/05/2006 tarihli ve LPG-
DPO/769-150/03514 numaralı LPG depolama lisansının süresi 26/05/2036 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

2 

08.04.2021 tarihli ve 10130-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Antgaz Likit Petrol Gazı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-
DAĞ/785-605/05038 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

3 

08.04.2021 tarihli ve 10130-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Habaş Petrol Ürünleri Sanayi veTicaret Anonim Şirketi’nin 16/05/2006 tarihli ve LPG-
DPO/761-2/03265 numaralı LPG depolama lisansının süresi 16/05/2036 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 
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4 

08.04.2021 tarihli ve 10130-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Mavigöl Gaz Otomotiv Tekstil İnşaat İletişim Turizm Gıda Eğitim Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin 08/06/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/783-11/04011 numaralı LPG dağıtıcı 
lisansının süresi 08/06/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

5 

08.04.2021 tarihli ve 10130-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Margaz Lpg Dolum Tevzii Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve 
LPG-DAĞ/785-581/05017 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

6 
08.04.2021 tarihli ve 10130-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Pegagaz Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/785-6/04444 numaralı LPG
dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

7 
08.04.2021 tarihli ve 10130-7 sayılı Kurul Kararı ile; 
Şarkgaz Ve Madeni Yağlar Anonim Şirketi’nin 26/05/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/769-
6/03378 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 26/05/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

8 
15.04.2021 tarihli ve 10145-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Anadolugaz Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 26/05/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/769-
149/03513 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 26/05/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

9 
15.04.2021 tarihli ve 10145-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Asgaz Anadolu Sinai gazlar Anonim Şirketi’nin 31/05/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/776-
107/03772 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 31/05/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

10 
22.04.2021 tarihli ve 10169-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-DAĞ/785-
12/04450 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

11 

22.04.2021 tarihli ve 10169-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Trabzongaz Lpg Sanayi Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-
DAĞ/785-15/04453 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

12 
22.04.2021 tarihli ve 10169-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Shell&Turcas Petrol Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-DPO/785-582/05018 
numaralı LPG depolama lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

13 

29.04.2021 tarihli ve 10184 sayılı Kurul Kararı ile; 
ARGAZ LPG Dolum Tevzii İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31/05/2006 
tarihli ve LPG-DAĞ/776-3/03668 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 31/05/2036 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

 4233/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01.04.2021, 08.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021 

ve 29.04.2021 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
lisans verilen, lisansı sona erdirilen ve lisansı iptal edilen tüzel kişiler: 

 

1 

01.04.2021 tarihli ve 10126-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’ne “Girlevik-2 Mercan HES” 
üretim tesisi için, 29/03/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 49 (kırkdokuz) 
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

2 

08.04.2021 tarihli ve 10127-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Akyurt Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “As Koç Kırşehir BES” projesi için, 
02/06/2050 tarihine kadar geçerli olacak, 29 (yirmidokuz) yıl, 1 (bir) ay, 26 (yirmialtı) 
gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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3 

08.04.2021 tarihli ve 10127-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Barutçuoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne“Barutçuoğlu Biyokütle Enerji Santrali” 
projesi için, 11/09/2031 tarihine kadar geçerli olacak, 28 (yirmisekiz) yıl, 7 (yedi) ay, 3 
(üç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

4 

08.04.2021 tarihli ve 10127-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Trakya Cam Sanayii A.Ş.’ye “Trakya Yenişehir Cam Sanayii Kojenerasyon Santrali” için 
verilen ve 08/03/2061 tarihine kadar geçerli olan 25/06/2020 tarihli ve EÜ/9405-2/04543 
numaralı üretim lisansı Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilerek, Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikaları A.Ş.’ye “Trakya Yenişehir Cam Sanayii Kojenerasyon Santrali” için,
08/03/2061 tarihine kadar geçerli olacak, 39 (otuzdokuz) yıl, 11 (onbir) ay süreli eskisinin
devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

5 

08.04.2021 tarihli ve 10127-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’ye “Uzungöl-I Reg. ve HES” üretim 
tesisi için verilen 05/07/2012 tarihli ve EÜ/3905-7/2376 numaralı üretim lisansı 
08/04/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik 
Üretim Ticaret AŞ’ye “Uzungöl-I Reg. ve HES” üretim tesisi için, 40 (kırk) yıl, 2 (iki) ay, 
27 (yirmiyedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

6 

08.04.2021 tarihli ve 10127-18 sayılı Kurul Kararı ile; 
Seferihisar Enerji Anonim Şirketi’ne “Seferihisar RES” üretim tesisi için verilen
25/12/2008 tarihli ve EÜ/1904-54/1362 numaralı üretim lisansı 08/04/2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Tokat Enerji Anonim Şirketi’ne “Seferihisar RES” üretim tesisi 
için, 36 (otuzaltı) yıl, 3 (üç) ay, 16 (onaltı) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 
üretim lisansı verilmiştir. 

7 

08.04.2021 tarihli ve 10127-19 sayılı Kurul Kararı ile; 
Merzifon Enerji Anonim Şirketi’ne “Kayadüzü RES” üretim tesisi için verilen 25/12/2008 
tarihli ve EÜ/1904-57/1365 numaralı üretim lisansı 08/04/2021 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, Tokat Enerji Anonim Şirketi’ne “Kayadüzü RES” üretim tesisi için, 36 
(otuzaltı) yıl, 3 (üç) ay, 16 (onaltı) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim 
lisansı verilmiştir. 

8 
08.04.2021 tarihli ve 10138-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Kalde Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Kalde Enerji Silifke Biyokütle Santrali” projesi 
için, 22 (yirmiiki) yıl, 6 (altı) ay, 14 (ondört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 

08.04.2021 tarihli ve 10138-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Soda Sanayii A.Ş.’ye “Mersin Kojenerasyon Santrali” için verilen ve 15/03/2032 tarihine 
kadar geçerli olan 15/03/2012 tarihli ve EÜ/3734-18/2289 numaralı üretim lisansı Kurul
Karar tarihi itibariyle sona erdirilerek, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye “Mersin 
Kojenerasyon Santrali” için, Karar tarihinde yürürlüğe girmek üzere 15/03/2032 tarihine 
kadar geçerli olacak, 10 (on) yıl, 11 (onbir) ay, 7 (yedi) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde üretim lisansı verilmiştir. 

10 
08.04.2021 tarihli ve 10138-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Dafne Elektrik Üretim Ltd. Şti.’ne “Araç Barajı ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

11 
08.04.2021 tarihli ve 10138-8 sayılı Kurul Kararı ile; 
Üzümlü Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Üzümlü İçmesuyu HES” projesi için, 49
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

12 
15.04.2021 tarihli ve 10141-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Avcıkoru Çöp Biyogaz Santrali”
projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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13 

15.04.2021 tarihli ve 10141-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Kalde Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Kalde Enerji Mersin Biyokütle Santrali” projesi 

için, 22 (yirmiiki) yıl, 6 (altı) ay, 7 (yedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

14 

15.04.2021 tarihli ve 10141-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

Ritim Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Kütahya Katı Atık Biyokütle 

Santrali” için verilmiş olan 10/12/2020 tarihli ve EÜ/9801-5/04718 numaralı üretim 

lisansı Karar tarihi itibarıyla sona erdirilerek, Kütahya Biyokütle Enerji Üretim Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’ye “Kütahya Katı Atık Biyokütle Santrali” için Karar tarihinde yürürlüğe 

girmek üzere, 30/12/2030 tarihine kadar geçerli olacak eskisinin devamı mahiyetinde 

üretim lisansı verilmiştir. 

15 

15.04.2021 tarihli ve 10141-13 sayılı Kurul Kararı ile; 

Kastamonu-Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz) yıl süreyle 

OSB Dağıtım Lisansı verilmiştir. 

16 

15.04.2021 tarihli ve 10157-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

MD Biyokütle Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim

Tesisi” projesi için, 21/08/2045 tarihine kadar geçerli olacak, 24 (yirmidört) yıl, 4 (dört) 

ay, 6 (altı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

17 

22.04.2021 tarihli ve 10158-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

HGT Orman Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Anonim Şirketi’ne “HGT 1 

Bucak BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

18 

22.04.2021 tarihli ve 10176-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’ne “Ezine Biyokütle Enerji 

Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.  

19 

22.04.2021 tarihli ve 10176-4 sayılı Kurul Kararı ile; 

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “İ.B.B 

Biyometanizasyon ve Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 22/04/2070 tarihine kadar geçerli 

olacak, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

20 

29.04.2021 tarihli ve 10179-8 sayılı Kurul Kararı ile; 

Şavk Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’ne ait 08/01/2004 tarihli ve ETS/284-

5/396 numaralı tedarik lisansı sonlandırılmıştır. 

21 

29.04.2021 tarihli ve 10179-9 sayılı Kurul Kararı ile; 

Şengün Elektrik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Çanakçı II-III HES” 

projesi için verilen 23/05/2008 tarihli ve EÜ/1613-6/1171 numaralı üretim lisansı iptal 

edilmiştir. 

22 

29.04.2021 tarihli ve 10194-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Dereiçi HES” üretim tesisi için verilen

25/03/2021 tarihli ve EÜ/10096-13/04833 numaralı üretim lisansı 29/04/2021 tarihi 

itibariyle sonlandırılarak, Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Dereiçi HES” üretim 

tesisi için, 39 (otuzdokuz) yıl 5 (beş) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim 

lisansı verilmiştir. 

23 

29.04.2021 tarihli ve 10194-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Sone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne“Gelibolu RES” projesi için, 49 

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.  

 4233/3/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini 
içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) 
belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar 
için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde 
insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. Profesör kadrosu için 6 adet, 
Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve 
yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda 
insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 
başvurular değerlendirilmeyecektir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 12-26 Mayıs 2021 
İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr,  
Tel : 0216 910 1907 

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/ PROGRAM 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

1 Prof. Dr. 
Kırık iyileşmesi ve eklem hasarları konusunda 

deneysel çalışmaları olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Bölümü 

(İngilizce) 
1 Prof. Dr. 

Makro iktisat alanında doçentliğini almış olmak. 

Politik iktisat, iktisadi düşünce tarihi, sosyal ve 

dayanışma ekonomileri alanında çalışmaları 

bulunmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce 

dil puanına sahip olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Bölümü (İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında 

doktora derecesine sahip olmak. Siyasal söylem 

alanında çalışmaları bulunmak. YDS veya 

eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 

sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına 

sahip olmak. 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü 
1 Doç. Dr. 

İletişim çalışmaları alanında doçentliğini almış 

olmak. Kişilerarası iletişim ve dijital halkla ilişkiler 

konusunda çalışmaları bulunmak. 

 4268/1/1-1 

—— • —— 
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik 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 
hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
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Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 
ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini insanka 
ynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan 
başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri: 
1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim 

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi. 
2. YÖK formatlı özgeçmiş 
3. Lisans ve lisansüstü diplomalar 
4. Lisans Transkripti 
5. ALES Sonuç Belgesi 
6. Yabancı Dil Belgesi 
7. Kimlik Kartı fotokopisi 
8. Bir adet vesikalık fotoğraf 
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 12.05.2021  
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 26.05.2021  
Ön Değerlendirme Tarihi : 28.05.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 31.05.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.06.2021 
Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr 
İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr,  
Tel : 0216 910 1907 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 

Araştırma 

Görevlisi 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. YDS 

veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 

80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

 4268/2/1-1 
—— • —— 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi alımı ile ilgili 
olarak hazırlanan ilan metni, 10.05.2021 tarihli ve 31480 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun 
olarak yayımlanmış olup, 2 nci maddesinde yer alan “Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; 
doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava 
tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası 
Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı 
olamayan adayların atamaları yapılmayacaktır.” ifadesi sehven yer almış olup ilan metninden 
çıkarılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
 4269/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre 

aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer 

şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 20 

Herhangi bir Ortaöğretim 

kurumundan (lise veya 

dengi okul) mezun olmak. 

Kadın P94 

En az 

60 

puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 135 

Herhangi bir Ortaöğretim 

kurumundan (lise veya 

dengi okul) mezun olmak. 

Erkek P94 

En az 

60 

puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 10 

Herhangi bir Önlisans 

programından mezun 

olmak. 

Kadın P93 

En az 

60 

puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 10 

Herhangi bir Önlisans 

programından mezun 

olmak. 

Erkek P93 

En az 

60 

puan 

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 23 

Mahalli İdareler, Mahalli 

İdareler (Zabıta), Yerel 

Yönetimler Önlisans 

programlarının birinden 

mezun olmak. 

Erkek P93 

En az 

60 

puan 

6 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 30 

Herhangi bir Lisans 

programından mezun 

olmak. 

Kadın P3 

En az 

60 

puan 

7 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 50 

Herhangi bir Lisans 

programından mezun 

olmak. 

Erkek P3 

En az 

60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 

münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar 

aşağıdadır. 

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 
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1. Türk vatandaşı olmak. 

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

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

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş 

olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak. 

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde 

en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan 

kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri 

kurumumuzca yapılacaktır.) 

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (7/7/1991 ve daha sonraki 

tarihlerde doğanlar). 

4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021 - 27.06.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr 

adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere 

indireceklerdir. 

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

- Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet) 

- 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) 

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak 

üzere fotokopisi, 

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet) 
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve 

belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. 

Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir 

evrak teslim edilmeyecektir. 

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak 

sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 

sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama 

sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında 

beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. 

Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır. 

İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak 

başvurular işleme alınmayacaktır. 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak 

sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 

sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son 

sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 05.07.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav 

giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. 

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde 

hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir 

bildirimde bulunulmayacaktır. 

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 07.07.2021 tarihinde, uygulamalı 

sınav ise 12.07.2021 - 06.08.2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa 

Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan 

sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak 

kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş 

sayılacaktır. 

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere 

iki bölüm halinde yapılacaktır. 

Yazılı sınav; 

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
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3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat 

konularını kapsar. 

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 

7-SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

Yazılı sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam 

puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu 

üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, uygulamalı olan ikinci 

bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı 

ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan 

alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav 

puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ 

sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir. 

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

öncelik tanınır. 

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl 

aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen 

adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında 

(http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi    

15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5   4134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde 

bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 

216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir. 

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

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

kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir. 

8-DİĞER HUSUSLAR 

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için 

kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır. 

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları 

tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri 

uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 4246/1-1 
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Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Sivas İli, Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 
Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, 
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan 
atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Programcı T.H. 10 1 

İki yıllık yüksekokulların 

Bilgisayar Programcılığı, 

Bilgisayar Programcılığı 

(İnternet), Bilgisayar 

Programlama, Bilgisayar 

Teknolojisi ve Programlama, 

Web Teknolojileri ve 

Programlama bölümlerinin 

herhangi birinden veya 

bunlara denkliği Yüksek 

Öğretim Kurumu tarafından 

kabul edilen bölümlerden 

mezun olmak. En az E sınıfı 

sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

65 

Puan 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
Belediyemizin boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve 

özel şartlar aşağıdadır. 
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

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

1. Türk Vatandaşı Olmak. 
2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak. 
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. 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 ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
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2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

a) İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu 

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

kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak. 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Sınava girmek isteyen adaylar, www.gurcayir.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri 

BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir). 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 

3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı. 

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 

7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). 

8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce 

tasdik edilebilir). 

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.06.2021 tarihinden 

23.06.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00) 

müracaatlarını yapabileceklerdir. 

b) Adaylar başvuru belgelerini; 

Elektronik ortamda belediyemiz ınfo@gurcayir.bel.tr adresine, şahsen veya iadeli 

taahhütlü posta yoluyla Gürçayır Beldesi Yeni Mahalle Sivas Kayseri Caddesi No: 55 Şarkışla/ 

SİVAS adresine gönderilebilecektir. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek 

suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır. 

2. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 

çağırılacaktır. 
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3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 12.07.2021 tarihinde 
belediyemiz web sayfası www.gurcayir.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan 
edilecektir. 

4. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres 
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

5. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
6-SINAV YERİ, ZAMANINI VE KONULARI 
Sözlü sınav Gürçayır Belediyesi Hizmet Binasında 01.07.2021 tarihinde saat 09:00’ dan 

itibaren yapılacaktır. 
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan 

ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava 
katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır. 

Sınav Konuları: 
Sözlü Sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er 
puan, kadro unvanıına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinde yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu 
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanını aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 4248/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 
SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 
1. GENEL AÇIKLAMALAR 
Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri 

sınıfında giriş sınavı ile 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır. 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır. 
Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 

Sınavı (KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile 
KPSS taban puanı Tablo-1’de belirtilmiştir. 

2. BAŞVURU ŞARTLARI 
Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların 

aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak. 
b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. 
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak. 
d) Tablo-1’de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış 

olmak. 
e) Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 
3. BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ 
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. 
a) Başvurular; e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden     

24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona 
erecektir. 

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal 
güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan 
sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. 

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem 
tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

d) Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını 
elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. 

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle 
yazacaklardır. 

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda 
yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır. 

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 
h) Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS 

başarı puan sıralamasına göre yapılır. 
4. YAZILI SINAV VE YAZILI SINAV KONULARI 
Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulü ile 03 Temmuz 2021 tarihinde Saat: 10.00’da 

Ankara’da yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet 
(www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. 

Yazılı sınav konuları, konu alt başlıkları, soru sayıları ve soruların konu grupları 
bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2’ de belirtilmiştir. 

a) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. 
b) Sınav sonuçları, Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün 

içerisinde ilan edilir. 
c) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaylardan başlanarak, atama 

yapılacak kadronun dört katına kadar Tablo 1’ de belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. (Son 
sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil). 
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5. SÖZLÜ SINAV VE SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce 

sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle Kurumun internet adresinde ilan 
edilecektir. 

Sözlü sınavda adaylar; 
a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları 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, 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
e) Genel yetenek ve genel kültürü, 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir. 
Sorular, her bir Komisyon üyesi tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar 

puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda 
başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 
belirlenir. 

Sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı 
puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması 
halinde, ilgili KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asıl ve yedek listeler Kurumun 
internet sitesinde ilan edilir. 

Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak şartıyla duyuruda 
belirtilen denetmen yardımcısı kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından yedek aday 
sayısı belirlenebilir. Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha 
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

6. SINAV SONUCUNA İTİRAZ 
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü 

içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkalığı, 
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No: 6 Balgat Çankaya/ANKARA) adresine yapılabilir. İtirazlar 
Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve 
ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir. 

Giriş yazılı sınav soruların veya cevap anahtarlarının hatalı olması ve bu hususun 
komisyon kararı veya yargı organlarınca belirlenmesi halinde soru/soruların puanlamaya dahil 
edilmemesine ve bu sorulara tekabül eden puanların eşit bir şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır. 

7. ATANMA 
Giriş sınavını kazanan adayların, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde istenen 

şartları taşımak ve Kurumca ilan edilen süre içerisinde belgeleri ibraz etmek kaydıyla, başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

8. DİĞER HUSUSLAR 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak 
üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Adaylar sınav günü sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü 
belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus 
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır. 

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların 
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 
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Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu 
yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında 
yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz 
bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir. 

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
Tablo-1: Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına alınacak bölümler, 

kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları 

ÖĞRENİM GRUBU 
KADRO 
SAYISI 

KPSSP 
TÜRÜ 

KPSS 
TABAN 
PUANI 

YAZILI SINAVA 
ÇAĞRILACAK 
ADAY SAYISI 

SÖZLÜ SINAVA 
ÇAĞRILACAK 
ADAY SAYISI 

En az dört yıllık eğitim veren 
yükseköğretim kurumlarının 
hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi 
ve idari bilimler, iktisat, işletme, 
bankacılık, sigortacılık fakülte, 
yüksekokul veya bölümlerinden 
ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış yurt 
dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak 

50 
KPSS P40 
KPSS P42 
KPSS P43 

70 500 200 

Tablo-2: Sınav Konuları ve Alt Başlıkları 

 
İLETİŞİM 
Personel Daire Başkanlığı 
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Tel : 0312 207 84 43 - 84 11 - 85 39 - 8425 
Fax :0312 207 81 44 
E-Posta : pdsinav@sgk.gov.tr 

 4251/1-1 
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan 
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 
yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 / 9 40 

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, 

İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletme, 

İşletmecilik, İş İdaresi, Yönetim ve 

Organizasyon, Kamu Yönetimi, Siyaset 

Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 

Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Yerel 

Yönetimler Lisans programlarının birinden 

mezun olmak. En az B sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

60 

Puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 5 

Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-

İngilizce), Mütercim-Tercümanlık 

(İngilizce-Fransızca-Türkçe), Mütercim-

Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim 

(İngilizce), Mütercim-Tercümanlık 

(İngilizce-Fransızca) Lisans 

programlarının birinden mezun olmak. En 

az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

60 

Puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 5 

Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Lisans programlarının 

birinden mezun olmak. En az B sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

60 

Puan 

4 
İtfaiye 

Eri 
GİH 9 10 

Meslek Yüksekokulların Makine, Motor, 

Otomotiv, Elektrik-Elektronik Ön lisans 

programlarından birinden mezun olmak. 

En az C Sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

60 

puan 

5 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 10 

Meslek Yüksekokulların Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın 

Güvenliği, İlk ve Acil Yardım Ön lisans 

programlarından birinden mezun olmak. 

En az C sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

60 

puan 

6 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 20 

Herhangi bir Ön lisans programından 

mezun olmak. En az C sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 

60 

puan 

7 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 10 

Herhangi bir Lisans programından mezun 

olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az 

60 

puan 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak 

adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen 
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) T.C. vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye 
Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer 
alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma 
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, 
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu 
arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce 
yapılacaktır, 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, 
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan 

ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta 

Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına 
başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak, 

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

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.tekirdag.bel.tr adresi üzerinden elektronik 

ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri 
ekleyeceklerdir. 

a) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 

(1 adet), 
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c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden 
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek 
diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet), 

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 
ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce 
tasdik edilecektir) (1 adet), 

e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı (1 adet), 

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet), 
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar 

tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet), 
i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (2 adet, 1 adedi forma 

yapıştırılacak), 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) 14.06.2021 tarihinden 18.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler 

ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Yüzüncü Yıl 
Mahallesi İtfaiye Sokak No: 1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde bulunan başvuru masasına şahsen müracaat ederek 
başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

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

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 28.06.2021 tarihinde Belediyemizin resmi internet 
sayfasından (www.tekirdag.bel.tr) ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi 
internet sayfasından (www.tekirdag.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

g) Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

h) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmasından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır. 
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6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı 

sınavlar 05.07.2021-09.07.2021 tarihleri arasında ve sözlü ve uygulamalı sınav Namık Kemal 
Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Mahallesi Kampüs 
Caddesi No: 1 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da 
başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 

İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlar 26.07.2021-30.07.2021 
tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı (Çorlu 
İtfaiye İstasyonu) Şeyh Sinan Mahallesi Namazgah Sokak No: 14 Çorlu Otogar Arkası 
Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve 
uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

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

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; 
• Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7) SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. 

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

c) Sınavda değerlendirme; Zabıta Memuru sınavında sözlü sınavın %50’si, uygulamalı 
sınavın %50’si, İtfaiye Eri sınavında sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 
alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

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

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

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 4247/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren

Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/23)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/25)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


