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YÖNETMELİKLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
MADEN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden
Yönetmeliğinin 115 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin
tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin
bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük
tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere
ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.
Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri
yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer
büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve
esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM
MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Eğitim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile eğitim müfettişleri başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını,
b) Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını,
c) Eğitim müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli personelin çalışma usul ve esasları
ile diğer hususları,
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; eğitim müfettişleri başkanları, eğitim müfettişleri başkan yardımcıları, eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları ile eğitim müfettişleri başkanlıklarında görevli diğer personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci ve 327 nci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan: Bakanlığa bağlı resmî kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, mezun oldukları
öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını,
b) Alt hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Hizmet Bölgeleri, Bölgelere
Dahil İller ve Puan Değerlendirme Formundaki hizmet bölgelerinden numaratif olarak daha
büyük numaralı olan hizmet bölgesini, 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgeleri 1 inci hizmet bölgesinin
alt hizmet bölgelerini; 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgeleri 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinin alt hizmet
bölgelerini; 4 ve 5 inci hizmet bölgeleri 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgelerinin alt hizmet bölgelerini; 5 inci hizmet bölgesi 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin alt hizmet bölgesini,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Başkan: Teftiş Kurulu Başkanını,
e) Başkanlık: Teftiş Kurulu Başkanlığını,
f) Bölge hizmeti: Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışmaları gereken süreyi,
g) Daire başkanı: Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli daire başkanlarını,
ğ) e-Teftiş modülü: Rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma,
ön inceleme ve diğer hizmetlerle ilgili verilerin yönetildiği MEBBİS modülünü,
h) Eğitim müfettiş yardımcısı: Eğitim müfettişleri başkanlıklarında görevli müfettiş
yardımcısını,
ı) Eğitim müfettişi: Eğitim müfettişleri başkanlıklarında görevli müfettişi,
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i) Eğitim müfettişleri başkan yardımcısı: Eğitim müfettişleri başkanına yardımcı olmak
üzere görevlendirilen eğitim müfettişini,
j) Eğitim müfettişleri başkanı: İl millî eğitim müdürlüğünde rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme ile bu kapsamdaki diğer faaliyetlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilen eğitim müfettişini,
k) Eğitim müfettişleri başkanlığı: İl millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan eğitim müfettişleri başkanlığını,
l) Grup başkanı: Rehberlik ve denetim grubundan sorumlu olan eğitim müfettişini,
m) Hizmet bölgesi: Ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile ulaşım şartları
gibi yönlerden birbirine benzerlik gösteren illerin içinde bulunduğu bölgeyi,
n) Hizmet puanı: Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının, görev yaptıkları
illerde eğitim müfettişi ve/veya eğitim müfettiş yardımcısı olarak geçen hizmet sürelerinin her
bir yılı için Ek-3’te yer alan Hizmet Bölgeleri, Bölgelere Dâhil İller ve Puan Değerleri Formunda belirlenen puanın, o hizmet bölgesinde yer alan illerdeki çalışma süreleri ile çarpımı
sonucunda elde edilen puanı,
o) Hizmet süresi: Eğitim müfettişleri ile eğitim müfettiş yardımcılarının Ek-3’te yer
alan Formda belirlenen hizmet bölgeleri itibarıyla eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı
unvanı ile çalıştıkları süreleri,
ö) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
p) Kurum: Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi her derece ve türdeki
resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumunu,
r) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar
geçen süreyi,
s) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Millî Eğitim Bakanlığı
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ş) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını,
t) Öğretmenlik dışı alan: En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olunan alanları,
u) Özel öğrenci barınma hizmeti kurumu: Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla, gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılarak işletilen, öğrenci yurdu ile öğrenci
pansiyonunu,
ü) Özel öğretim kurumu: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren her derece ve türdeki okul ve kurumları,
v) Personel Genel Müdürlüğü: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,
y) Rehber eğitim müfettişi: Sorumlu olduğu eğitim müfettiş yardımcısına, müfettişlik
mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla üç yıllık eğitim sürecinde refakat edecek görevli eğitim müfettişini,
z) Rehberlik ve denetim bölgesi: Kurumların sayıları, program türleri, il içinde bulundukları yerleşim yerlerinin ulaşım şartları, fiziki yakınlıkları, özellikleri, yönetici, öğretmen
ve diğer personel sayıları ile alan/branş dağılımı gibi kriterler göz önünde bulundurularak oluşturulan bölgeyi,
aa) Rehberlik ve denetim grubu: Rehberlik ve denetim bölgelerindeki kurumlarda rehberlik, denetim, araştırma gibi görevleri yürütmek üzere, yeterli sayıda ve uygun nitelikte eğitim
müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısından oluşturulan grubu,
bb) Sınav Kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek yarışma ve yeterlik
sınavının yapılmasından sorumlu kurulu,
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cc) Sözlü sınav komisyonu: Yarışma ve yeterlik sınavlarının sözlü sınavlarını yapmak
üzere görevlendirilen komisyonu,
çç) Strateji Geliştirme Başkanlığı: Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,
dd) Üst hizmet bölgesi: Ek-3’te yer alan Formdaki hizmet bölgelerinden numaratif olarak daha küçük numaralı olan hizmet bölgesini; 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgeleri 5 inci hizmet
bölgesinin üst hizmet bölgelerini; 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgeleri 4 ve 5 inci hizmet bölgelerinin
üst hizmet bölgelerini; 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerinin üst hizmet
bölgelerini; 1 inci hizmet bölgesi 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerinin üst hizmet bölgesini,
ee) Yarışma sınavı: Eğitim müfettiş yardımcısı kadrolarına atanacakların seçimi için
yapılacak yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü
sınavı,
ff) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumların tümünü,
gg) Yeterlik sınavı: Eğitim müfettişi kadrolarına atanacaklar için yapılacak yazılı ve
sözlü sınavı,
ğğ) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini ikinci görev
kapsamında yürütenleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulu ve Görevleri
Sınav Kurulu
MADDE 5- (1) Sınav Kurulu; Başkan, Personel Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli daire başkanları, Bakanlık başmüfettişleri ve Bakanlık müfettişleri arasından
belirlenecek bir başkan ile iki üyeden oluşur. Sınav Kurulu başkanı ile üyeler Teftiş Kurulu
Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye
belirlenir.
(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile
karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.
(3) Sınav Kurulu üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katılacağı sınavlarda görev alamazlar.
Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(4) Kurulun sekretarya işlemleri Başkanlıkça yürütülür.
Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 6- (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yarışma ve yeterlik sınavlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek ve bu çerçevede sınavların gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) ve üçüncü fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile 21 inci
maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki sınav konularından sınavlarda sorulacak
sorulara esas olacak konu başlıklarını belirlemek.
c) Yarışma ve yeterlik sınav konuları esas alınarak sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak.
ç) Yarışma ve yeterlik sınav konuları esas alınarak yapılacak sözlü sınavlarda, adaylara
sorulacak soru sayısını belirlemek, soruların hazırlanmasını ve sözlü sınavların yapılmasını
sağlamak.
d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesi oluşturmak/oluşturulmasını sağlamak.
e) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak.
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f) İtirazların incelenerek karara bağlanmasını ve ilgililere duyurulmasını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yarışma Sınavına İlişkin Hükümler
Yarışma sınavı
MADDE 7- (1) Yarışma sınavı yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü sınavdan oluşur.
(2) Yarışma sınavına, öğretmen unvanını ihraz edenler ile en az dört yıllık lisans eğitimi
veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlar katılabilir.
(3) Yarışma sınavı, Bakanlık öğretmen kadrolarında öğretmenlik yapanlar ile KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar veya diğer kamu görevlerinde çalışanlar
için birlikte ilan edilerek aynı tarihte yapılabileceği gibi ihtiyaca göre ayrı olarak da yapılabilir.
Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 8- (1) Yazılı sınava katılacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde
sayılan genel şartlara ek olarak;
a) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son
günü itibarıyla öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapıyor olmak veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak,
c) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl
ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az üç yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış olmak,
ç) Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapanlar dışında, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, yarışma sınavı duyurusunda ilan edilen KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak,
şartları aranır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen sekiz yıllık sürenin hesabında resmî ve özel
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik
hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilir.
Yazılı sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 9- (1) Yazılı sınava katılma şartları, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, atama alanları, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve
yeri, başvuruda istenecek belgeler ile atama yapılacak kadro sayısı ve diğer hususlar, ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.
(2) Yazılı sınav başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Başvurular elektronik ortamda da alınabilir.
Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 10- (1) Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav konularının; hukuk, siyasal
bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denk yükseköğretim
kurumları mezunları ile öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından
ayrı ayrı belirlenmesi esastır.
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(2) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya
bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları için yazılı sınav soruları aşağıdaki konular
arasından belirlenir:
a) Hukuk; %20,
1) Hukukun Temel Kavramları,
2) Hukuk Sistemleri,
3) Anayasa Hukuku,
4) İdare Hukuku,
5) Vergi Hukuku,
6) Ceza Hukuku,
7) Uluslararası Hukuk,
8) Medeni Hukuk,
9) Borçlar Hukuku,
10) Ticaret Hukuku,
11) İcra ve İflas Hukuku.
b) İktisat; %20,
1) İktisadın Temel İlkeleri,
2) İktisadi Teoriler,
3) Mikro İktisat,
4) Makro İktisat,
5) İktisadi Gelişme,
6) Uluslararası İktisat.
c) Maliye; %20,
1) Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,
2) Kamu Maliyesi,
3) Bütçe,
4) Kamu Borçları.
ç) Muhasebe ve İşletme; %20,
1) Genel Muhasebe,
2) Mali Tablolar Analizi,
3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,
4) İşletme Çeşitleri ve İşletme Yönetimi,
5) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,
6) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.
d) Diğer Konular; %20,
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2) İstatistik,
3) Ölçme ve Değerlendirme,
4) Genel Kültür.
(3) Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte sekiz yıl
ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından yazılı sınav soruları aşağıdaki konular arasından
belirlenir:
a) Genel Mevzuat; %25,
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) İdare Hukuku, (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
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b) Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı; %25,
1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde
yer alan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri,
2) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümleri,
3) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
4) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
5) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli
Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri
Hakkında Kanun,
6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
7) Bakanlığın eğitim-öğretim, yönetim ve döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikleri.
c) Mali ve Adli Mevzuat; %25,
1) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
2) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
3) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
4) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
5) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
ç) Diğer Konular; %25,
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2) Özel Alan Bilgisi,
3) Öğretmenlik Meslek Bilgisi, (Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim)
4) Genel Kültür.
Yazılı sınav
MADDE 11- (1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır.
(2) Yazılı sınava, başvuru yapanlar arasından belirlenen şartları taşıyan öğretmenler ile
son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ve Başkanlıkça ilan edilecek KPSS
puan türünden, en fazla puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının
en fazla 20 katı aday çağrılır.
(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yetmiş puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınav sonuçları, 8 inci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve atama
alanları itibarıyla öğretmenler için ayrı ayrı listelenir. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek
puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava
girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(4) KPSS sonuçlarının yarışma sınavının yazılı sınav bölümü olarak kabul edilmesi durumunda, ilanda belirtilen KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puanı alan adaydan başlamak
üzere, ilân edilen kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son adayla
aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(5) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde
Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
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Sözlü sınav
MADDE 12- (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar
sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarınca yapılır.
(2) Sözlü sınav komisyonu; Başkan, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli daire başkanları, Bakanlık başmüfettişleri, Bakanlık müfettişleri ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli
daire başkanları arasından belirlenecek bir başkan ile iki üyeden oluşur. Komisyon başkanı ile
üyeler Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Aynı usulle üye
sayısı kadar yedek üye belirlenir. Sözlü sınava katılacak aday sayısına göre aynı usulle birden
fazla sayıda sözlü sınav komisyonu oluşturulabilir. Sözlü sınav komisyonu üye tam sayısı ile
toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Komisyonun sekretarya
işlemleri Başkanlıkça yürütülür.
(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir. Adayların sözlü sınavları, (a) bendinde yazılı konular için
50 puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden
değerlendirilir ve verilen puanlar sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince ayrı ayrı Ek-1’de
yer alan Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundaki ilgili
bölümlere yazılır. Bu sınavda sözlü sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Sözlü sınavda, üçüncü fıkranın (a) bendinde yer alan konulara yönelik sorular ve
puan değerleri adaylara yazılı olarak verilir.
(5) Sözlü sınav sonuçları, sınavların bittiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde
Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
Yarışma sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 13- (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınavların ilânı tarihinden itibaren beş iş
günü içinde yazılı olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz
edilebilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde incelenerek sonucu ilgili
adaya ve Başkanlığa bildirilir.
(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilânı tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı
olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya yazılı olarak bildirilir.
Yarışma sınavının değerlendirilmesi, ilânı ve geçerlik süresi
MADDE 14- (1) Yarışma sınavı puanı, sözlü sınav puanlarına yapılan itirazların sonuçlandığı tarihi takip eden beş iş günü içinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak
kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede
yer alan adayların hakları, ilân tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere müteakip
sınav tarihine kadar geçerlidir.
(2) Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;
a) Öğretmenlik alanlarından başvuran adaylar için yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı,
hizmet puanı,
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b) Öğretmenlik dışındaki alanlardan başvuran adaylar için yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı; sadece sözlü sınava girecek adaylar için yarışma sınavına esas KPSS puanı, sözlü
sınav puanı,
yüksek olan aday, yine puan eşitliği hâlinde bilgisayar kurası ile belirlenen aday asıl
aday listesinde yer alır. Yedek adaylardan eğitim müfettiş yardımcılığına atanacak adayların
puanlarının eşit olması halinde atanacak aday aynı usulle belirlenir.
(3) Yarışma sınavı sonucunda eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar
ile yedek adaylar, başarı listesinin belirlendiği tarihi takip eden üç gün içinde her adayın kendi
sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
Yarışma sınav belgelerinin saklanması
MADDE 15- (1) Yarışma sınavının yazılı sınavına ilişkin belgeleri ilgili mevzuatına
göre Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sözlü sınava ilişkin
belgeler Başkanlıkça saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme
Eğitim müfettiş yardımcılığına atamaya ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 16- (1) Eğitim müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına ilişkin duyuru; eğitim müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Bakanlığın internet sitesinde yapılır. Duyuruda; başvuru
tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(2) Başvurular, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru
süresi beş iş gününden az olamaz.
Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler ve gerçeğe aykırı beyan
MADDE 17- (1) Eğitim müfettiş yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunanlar;
a) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına dair yazılı beyanlarını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanlarını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişikleri olmadığına dair yazılı beyanlarını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraflarını,
d) Diploma ya da diploma yerine geçen belgenin tasdikli örneğini,
başvuru süresi içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak
talep edemezler. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur
ve kamu görevlisi oldukları tespit edilenlerin durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Eğitim müfettiş yardımcılığına atama ve göreve başlama
MADDE 18- (1) Eğitim müfettiş yardımcılığına atamalar Bakanlıkça yapılır.
(2) Başvuruda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak yarışma sınavı puan
üstünlüğüne göre yapılır. Puan yetersizliği nedeniyle tercihlerine atanamaması halinde, Bakanlıkça uygun görülen bir ile atanmak istediklerini belirtmiş olanların atamaları bilgisayar kurası
ile yapılır. Bakanlıkça uygun görülen bir ile atanmak istediklerini belirtmeyenlerin atamaları
yapılmaz ve bunlar atama haklarından feragat etmiş sayılırlar.
(3) Ataması yapılan adayların, tebligat tarihinden itibaren ilgili mevzuatta belirtilen
süre içerisinde yeni görevlerine başlamaları gerekir. Süresi içinde göreve başlamayan adayların
atamaları iptal edilir ve bu sınav sonucuna dayalı atamaları yapılmaz.
(4) İlgili mevzuatta belirtilen süre içinde göreve başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, aynı alandaki yedek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, 14 üncü maddenin
birinci fıkrasında yer alan süre içerisinde atama yapılabilir.
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Eğitim müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 19- (1) Eğitim müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Bu
sürenin hesabında aylıksız izinler ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izni dikkate alınmaz.
(2) Üç yıllık yetiştirme programı; hazırlayıcı eğitim, görev başında yetiştirme ve yeterlik
eğitimi olmak üzere üç bölümden oluşur.
(3) Hazırlayıcı eğitim; esasları Başkanlıkça belirlenen bir program dâhilinde Bakanlık
birimleri, diğer bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak eğitim müfettiş yardımcılarının göreve başlamalarını takip eden birinci yıl içinde yüz yirmi saat,
ikinci yıl içinde yüz yirmi saat olmak üzere Bakanlıkça hizmet içi eğitim faaliyeti şeklinde yapılır. Bu eğitim, eğitim müfettişliği mesleğini tanıma ve uyum, kamu idare sistemini, yönetim
ve işleyişini tanıma, protokol, bilimsel çalışma yöntem ve teknikleri, bilimsel çalışmalar ve
teknolojik kaynaklardan yararlanma, Türk Millî Eğitim Sistemi, öğretim programları, mevzuat,
stratejik planlar, kalkınma plan ve programları, Bakanlığın temel politikaları, misyon ve vizyonu ile disiplin hukuku, ceza hukuku, rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme çalışmaları
ve gerekli görülmesi halinde ilgili diğer konuları kapsayacak şekilde yapılır.
(4) Görev başında yetiştirme; eğitim müfettiş yardımcılarına rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma, ön inceleme, araştırma yapma, tutum, davranış ve temsil gibi eğitim müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla yapılır. Görev başında yetiştirme, üçüncü ve altıncı fıkralara göre teorik
eğitimi verilen niteliklerin pekiştirilmesi amacıyla eğitim müfettiş yardımcılarının yetiştirilme
dönemlerinin uygulamalı eğitim sürecidir. Görev başında yetiştirme programı; Başkanlığın belirlediği ilkeler ve esaslar çerçevesinde eğitim müfettişleri başkanlıklarınca uygulamaya konulur.
(5) Yeterlik eğitim programı; eğitim müfettiş yardımcılarına rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma, ön inceleme ve araştırma
yapma ile tutum, davranış ve temsil gibi eğitim müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri
kazandırmak amacıyla, yetiştirme döneminin üçüncü yılı içerisinde uygun görülen tarihlerde
ve yerlerde Başkanlık tarafından oluşturulacak program dahilinde bakanlık birimleri, diğer bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak hizmet içi eğitim programları düzenlemek suretiyle gerçekleştirilir. Yeterlik eğitiminin süresi 120 saatten az olamaz.
Yeterlik eğitim programı konuları, yeterlik sınav konuları ile Başkanlık tarafından uygun görülen diğer konulardan oluşur.
(6) Hazırlayıcı eğitim ve yeterlik eğitimi bölünerek verilebilir. Bu eğitimlerin bölünerek
verilmesi hâlinde her bir eğitimin süresi on iş gününden az olamaz.
(7) Eğitim müfettiş yardımcılarının, dördüncü fıkradaki nitelikleri kazanabilmeleri için
üç yıllık yetiştirilme döneminde o ilin eğitim müfettişleri başkanlığınca belirlenen ve her yıl
değişen bir rehber eğitim müfettişinin sorumluluğunda çalışmaları esastır. Yeterli sayıda eğitim
müfettişinin olmadığı durumlarda bir rehber eğitim müfettişinin sorumluluğuna birden fazla
eğitim müfettiş yardımcısı verilebilir. Gerekli görülmesi durumunda, görev başında yetiştirme
sürecinin herhangi bir döneminde eğitim müfettişleri başkanı tarafından rehber eğitim müfettişleri
değiştirilebilir. Rehber eğitim müfettişinin eğitim müfettiş yardımcısı ile aynı alandan olması
esastır. Ancak o ilde aynı alandan eğitim müfettişi olmaması durumunda farklı alanlardan da
rehber eğitim müfettişi görevlendirmesi yapılabilir.
(8) Başkanlığın belirlediği ilkeler ve esaslar doğrultusunda, eğitim müfettişleri başkanları, grup başkanları ve rehber eğitim müfettişleri, eğitim müfettiş yardımcılarının görev başında
yetiştirilmelerine yönelik gerekli tedbirleri almak ve yürütmekle sorumludurlar.
(9) Eğitim müfettiş yardımcılarının, rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularda rehber eğitim müfettişleri ile birlikte
çalışmaları esastır.
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(10) Rehber eğitim müfettişi ile grup başkanı, eğitim müfettiş yardımcıları hakkında
altı aylık dönemler hâlinde görev başında yetiştirme eğitimine göre Ek-2’de yer alan Eğitim
Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek eğitim müfettişleri başkanına sunar. Eğitim müfettişleri başkanı formun kendisiyle ilgili
bölümünü doldurur. Söz konusu forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen eğitim müfettiş
yardımcıları başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile rehberlik ve iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hizmetlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.
(11) İlde yeterli sayıda eğitim müfettişi bulunmaması halinde eğitim müfettiş yardımcılarına 10 uncu maddede belirtilen şart aranmadan da bağımsız olarak rehberlik ve iş başında
yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme
hizmetlerini yürütme görevi verilebilir.
(12) Eğitim müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ile ilgili ihtiyaç duyulan illerde, Başkanlıkça gerekli tedbirler alınır.
(13) Eğitim müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde bu maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinin dışında Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde ihtiyaç ve talepler doğrultusunda
farklı eğitim faaliyetleri de düzenlenebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Eğitim Müfettişliğine Atamaya İlişkin Hükümler
Yeterlik sınavı
MADDE 20- (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Sözlü sınav yazılı sınav sonuçlarının ilanından itibaren en az yirmi iş günü sonra yapılır.
(2) Yeterlik sınavı; eğitim müfettiş yardımcılarının, yetiştirme döneminde eğitim amacıyla verilen mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamaları, rehberlik, denetim, izleme ve
değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularla anlatım ve yorumlama yeteneği, tutum ve davranış, temsil yeteneği gibi konularda edindikleri kazanımları,
ölçmek amacıyla yapılır.
Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 21- (1) Yeterlik sınavı soruları aşağıdaki konular arasından belirlenir:
a) Anayasa ve Genel Nitelikli Kanunlar; %25,
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
3) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
7) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
8) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
9) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
10) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
11) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu,
12) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.
b) Mali Nitelikli Kanunlar; %25,
1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
5) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
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6) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
c) Millî Eğitim Mevzuatı; %25,
1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde
yer alan Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri,
2) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
3) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
4) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
5) 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
6) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
7) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu,
8) Bakanlık iş ve işlemleri ile ilgili yönetmelikler.
ç) Denetim, İnceleme-Soruşturma Usul ve Teknikleri; %25,
1) Denetim ve rehberlik standartları,
2) İnceleme ve soruşturma usul ve teknikleri,
3) Ön inceleme usul ve teknikleri,
4) Suç duyurusu usul ve teknikleri.
Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 22- (1) Yazılı sınav; eğitim müfettiş yardımcılarının aylıksız izin ile toplamı
üç ayı aşan hastalık ve refakat izin süresi hariç, fiilen üç yıllık yetiştirme döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde Sınav Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.
a) Yazılı sınavın, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak olması durumunda; yeterlik yazılı sınavına girecek olan eğitim müfettiş yardımcılarının
kimlik bilgilerini içeren liste Başkanlıkça sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik yazılı sınavının yeri,
tarihi ile yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce sınav tarihinden en az otuz gün önce elektronik ortamda duyurulur.
b) Yazılı sınavın, Başkanlıkça yapılacak olması durumunda; yeterlik yazılı sınavının
yeri, tarihi ile yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Başkanlıkça sınav tarihinden en az otuz gün
önce elektronik ortamda duyurulur.
(2) Yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten on beş iş günü sonra yeterlik sözlü sınavına katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınavın yeri, tarihi ve sözlü sınava ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından elektronik ortamda Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
Yazılı sınav
MADDE 23- (1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Başkanlıkça yapılır.
(2) Yazılı sınav soruları, 21 inci maddede belirtilen sınav konuları esas alınarak yazılı
sınavı yapacak birimce hazırlanır.
(3) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda 70 ve daha fazla
puan alanlar başarılı sayılır ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.
(4) Yazılı sınav sonuçları sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde
Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
Sözlü sınav
MADDE 24- (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar
sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, Sınav Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlıkça oluşturulan sözlü sınav komisyonlarınca yapılır.
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(2) Sözlü sınav komisyonu; Başkan, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli daire başkanları, Bakanlık başmüfettişleri, Bakanlık müfettişleri ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli
daire başkanları arasından belirlenecek bir başkan ile iki üyeden oluşur. Komisyon başkanı ile
üyeler Teftiş Kurulu Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Aynı usulle üye sayısı
kadar yedek üye belirlenir. Sözlü sınava katılacak aday sayısına göre aynı usulle birden fazla
sayıda sözlü sınav komisyonu oluşturulabilir. Sözlü sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır
ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Komisyonun sekretarya işlemleri
Başkanlıkça yürütülür.
(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir. Adaylar, (a) bendinde yazılı konular için 50 puan, (b), (c),
(ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı hususların her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve
verilen puanlar sözlü sınav komisyon üyelerince ayrı ayrı Ek-4’te yer alan Eğitim Müfettişliği
Yeterlik Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundaki ilgili bölümlere yazılır. Bu sınavda sözlü sınav komisyon üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Sözlü sınavda, üçüncü fıkranın (a) bendinde yer alan konulara yönelik sorular ve
puan değerleri adaylara yazılı olarak verilir.
(5) Sözlü sınav sonuçları, sınavların bittiği tarihten itibaren en geç on iş günü içinde
Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
Yeterlik sınavının değerlendirilmesi
MADDE 25- (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamaları birbirinden ayrı olarak
100 puan üzerinden değerlendirilir.
(2) Yeterlik sınav sonuçları sözlü sınav sonuçları ile birlikte Başkanlıkça duyurulur.
Yeterlik sınavına girmeyenler ile başarılı olamayanlar
MADDE 26- (1) Yeterlik sınavına girmeyenler ile başarılı olamayanlar, 23 üncü ve 24 üncü
maddelere göre yapılan sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde
Sınav Kurulu tarafından belirlenecek tarihte ikinci kez yeterlik sınavına alınır. Bu kapsamda
yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar 23 üncü ve 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır.
(2) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, eğitim
müfettiş yardımcısı unvanını kaybeder ve daha önce Bakanlıkta öğretmen kadrolarında olanlar
durumlarına uygun öğretmen kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yeterlik sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 27- (1) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilân edildiği günü takip eden
on iş günü içinde, sınavı yapan birime dilekçe ile yapılabilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden
itibaren on iş günü içinde incelenerek sonucu ilgili adaya bildirilir. Yazılı sınavın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılması durumunda ayrıca Başkanlığa
da bildirilir.
(2) Sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilân edildiği günü takip eden on iş günü
içinde, Başkanlığa dilekçe ile yapılabilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren on iş günü
içinde incelenerek sonucu ilgili adaya yazılı olarak bildirilir.
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Yeterlik sınavı belgelerinin saklanması
MADDE 28- (1) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin belgeler ilgili mevzuatına göre sınavı
yapan birimce saklanır.
Eğitim müfettişliğine atama
MADDE 29- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan eğitim müfettiş yardımcılarının eğitim
müfettişliğine atamaları, sınav sonuçlarına itirazın sonuçlandırıldığı tarihten itibaren bir ay
içinde Başkanlığın bildirimi, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile kadrolarının bulunduğu illere yapılır.
Eğitim müfettişliğine yeniden atama
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim müfettişi unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya kurumlara atananlar eğitim müfettişliğine atanma
talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların atamaları, atanma şartlarını taşıması
ve boş kadro bulunması halinde Bakanlıkça uygun görülen bir ile yapılabilir. Bu durumda olanların daha sonraki yer değiştirmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim müfettişi unvanını kazandıktan sonra sağlık
nedeniyle eğitim müfettişliği görevinden ayrılanlar, yetkili sağlık kurumlarından eğitim müfettişliği görevini yapabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu almaları hâlinde, boş kadro
bulunması durumunda eğitim müfettişliğine yeniden atanabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Bölge Hizmeti ve Yer Değiştirme
Hizmet bölgeleri
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim müfettişlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile hizmet gereklerinin karşılanması bakımından birbirlerine benzerlik gösteren iller gruplandırılarak beş
hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri ve puan değerleri Ek-3’te yer alan Hizmet Bölgeleri, Bölgelere Dahil İller ve Puan Değerleri Formunda gösterilmiştir.
Hizmet bölgeleri ve hizmet puanı
MADDE 32- (1) Bölge hizmeti; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü
ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.
(2) Hizmet bölgelerindeki bölge hizmetinin hesaplanmasında eğitim müfettişi ve eğitim
müfettiş yardımcısı olarak geçen süreler birlikte dikkate alınır.
(3) Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o
ilde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet
eden puanın belirlenmesinde, bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.
(4) Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler
eski görev yerinde değerlendirilir.
(5) Hizmet puanları, Bakanlık bilgi işlem sistemi üzerinden hesaplanır ve yer değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerde bu puanlar kullanılır.
Bölge hizmetinden sayılacak süreler
MADDE 33- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısının kadrosunun bulunduğu ilin bölge hizmetinden sayılarak, hizmet puanı hesabında dikkate alınacak süreler şunlardır:
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin
tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.
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c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
(2) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının;
a) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı olarak geçirdikleri hizmet süreleri,
bu Yönetmelikte belirtilen hizmet bölgelerinde geçirilen yer için öngörülen bölge hizmetinden
sayılır ve hizmet puanı hesabında dikkate alınır. Çalışılması gereken süreden fazla olan süreler,
öncelikle görev yapılmayan bir alt hizmet bölgesinde olmak üzere sırasıyla alt hizmet bölgelerinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, alt hizmet bölgelerinden artan süreler ise
çalışılması gereken bir üst hizmet bölgesinde değerlendirilir. Daha önce bu kapsamda değerlendirilmiş süreler yeniden değerlendirilmez.
b) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri ile 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca başka yerde vekaleten gördükleri görev sürelerinin tamamı geçirildiği yerin bölge
hizmetinden sayılır.
İllerin eğitim müfettişi ihtiyacının belirlenmesi
MADDE 34- (1) Eğitim müfettişlerinin Ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanabilmesi bakımından, illerin eğitim müfettişi ihtiyacı, illerdeki okul, kurum sayıları ve program
türleri ile öğretmenlerin alanları ve sayıları baz alınarak ihtisaslaşmış kurumsal rehberlik ve
denetimi sağlayacak şekilde her yıl atama ve yer değiştirme dönemi öncesinde Başkanlığın
görüşü alınarak Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan Onayı ile belirlenir.
Zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri
MADDE 35- (1) Eğitim müfettişlerinin her bir hizmet bölgesinde bu Yönetmelikle belirlenen zorunlu çalışma süresi kadar çalışarak bölge hizmetlerini yerine getirmeleri esastır.
(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlara ilişkin yer değiştirme duyurusu; Personel Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar
yapılır. Duyuruda, eğitim müfettişlerinin bulundukları hizmet bölgesine göre atanabilecekleri
hizmet bölgeleri, azamî tercih sayısı, bu bölgelerde atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru
tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(3) Bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen bölge hizmetini ilgili yılın 1 Eylül tarihi
itibarıyla tamamlayacak olanların görev yerleri, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerinden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek eğitim müfettişleri, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgeleri ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu
yapılan illerin tamamını öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunan eğitim müfettişlerinin atamaları, atanmak istedikleri ilin eğitim müfettişi ihtiyacı sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın en
geç 20 Temmuz tarihinde sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek
takvim çerçevesinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her ile atama yapılabilecek eğitim müfettişi sayısının belirlenmesinde emeklilik, istifa,
başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar
ile bölge hizmetini yapmak üzere görev yerleri değiştirilecek eğitim müfettişi sayıları birlikte
değerlendirilir.
(4) Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinden birinde veya her ikisinde bölge hizmetlerini tamamlayan eğitim müfettişleri istemeleri durumunda, birinci, ikinci ve üçüncü hizmet
bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 36 ncı
maddenin birinci fıkrasındaki süre sınırlılığında bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve
beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebilirler. Bu istekler, illerin
eğitim müfettişi ihtiyacı çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilir. Başvuru sayısının ihtiyaçtan
fazla olması durumunda hizmet puanı en düşük olan müfettişten başlanmak üzere ihtiyaç fazlası
eğitim müfettişlerinin atamaları, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden
birine yapılır.
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(5) Eğitim müfettişlerinin bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaları, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama
işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.
(6) Eğitim müfettişlerinin, kadrolarının bulunduğu ilin dahil olduğu hizmet bölgesinin
dışındaki hizmet bölgelerinde bir yıldan az kalan zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılır.
Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri
MADDE 36- (1) Eğitim müfettişlerinin, üçüncü fıkradaki istisnalar hariç aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri sekiz yıldan fazla olamaz.
(2) İlgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev
yapan eğitim müfettişlerinin görev yerleri, bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki
duyurusu yapılan diğer illerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin
dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunmayan eğitim müfettişleri, yer değiştirme isteğinde bulunanlardan tercihlerinden birine atanamayan eğitim müfettişleri ile aylıksız izinli oldukları sürede yer değiştirme başvurusunda bulunmayan eğitim müfettişlerinin
görev yerleri, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine olacak şekilde Bakanlık tarafından re’sen değiştirilir.
(3) Eğitim müfettişleri başkanlığı veya eğitim müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerini yürütenlerden ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde sekiz yıllık çalışma
süresini dolduranların görev yerleri de bu madde kapsamında değiştirilir. Ancak dördüncü ve
beşinci hizmet bölgelerindeki illerin birinde eğitim müfettişleri başkanı veya eğitim müfettişleri
başkan yardımcısı olarak görev yapanlar, bu görevleri tamamlanana kadar bu madde kapsamında yer değiştirmeye tabii tutulmazlar.
(4) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirileceklere ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, başvuru tarihi,
başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli diğer hususlara yer verilir.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak atama işlemleri, eğitim müfettişlerinin tercihleri
de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Mayıs tarihine kadar sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin
tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.
(6) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen eğitim müfettişleri ayrıldıkları tarihten
itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, bu Yönetmelikle belirlenen iller arası diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları ile tekrar atanamazlar.
(7) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her ile atama
yapılabilecek eğitim müfettişi sayısının belirlenmesinde duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa,
başka görevlere atanma gibi nedenlerle eğitim müfettişliği görevinden ayrılanlardan boşalacak
kadrolar ile bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek eğitim müfettişi sayıları birlikte değerlendirilir.
(8) Aylıksız izinli olanlar ile seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden eski
görevlerine geri dönenlerin sekiz yıllık sürelerinin hesabında, fiilen görev yaptıkları süreler
dikkate alınmak üzere, aylıksız izne ayrılmadan ya da istifa etmeden önce o ilde göreve başlamış oldukları tarih esas alınır.
Bulundukları ilde iki yıllık çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri
MADDE 37- (1) Bulundukları ilde en az iki yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda; illere göre atama yapılabilecek alanlara göre kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
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(2) Bu madde kapsamında yapılacak atama işlemleri, ilgili yılın en geç 15 Haziran tarihinde sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce planlanacak takvim çerçevesinde yapılır.
(3) Bölge hizmetini tamamlamamış olan eğitim müfettişlerinden bulundukları ilde ilgili
yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bulundukları hizmet
bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerden en fazla beş il tercih etmek suretiyle
elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.
(4) Bu Yönetmelikle belirlenen zorunlu çalışma süreleri kadar her hizmet bölgesinde
çalışarak bölge hizmetini tamamlayan eğitim müfettişlerinden bulundukları ilde ilgili yılın
1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, duyurusu yapılan illerden en fazla yirmi il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.
(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her ile atama
yapılabilecek eğitim müfettişi sayısının belirlenmesinde, duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle eğitim müfettişliği görevinden ayrılanlardan boşalan kadrolar birlikte değerlendirilir.
(6) Eğitim müfettişlerinin bu madde kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atamaları,
tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanının eşitliği
halinde Bakanlık kadrolarında hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde
ise bilgisayar kurası ile yer değiştirme suretiyle atamalar gerçekleştirilir. Atama sonuçları,
atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlığın internet
sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.
Eğitim müfettiş yardımcılarının yer değiştirmesi
MADDE 38- (1) Eğitim müfettiş yardımcılarının eğitim müfettişliğine atanana kadar
bulundukları aynı ilde görev yapmaları esastır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri
Eğitim müfettişleri başkanlığının kuruluşu
MADDE 39- (1) Mevzuatında verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla il millî
eğitim müdürlüklerinde eğitim müfettişleri başkanlığı oluşturulur.
(2) Eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesindeki bütünlük Başkanlıkça sağlanır.
(3) Eğitim müfettişleri başkanlığı; eğitim müfettişleri başkanı, eğitim müfettişleri başkan yardımcıları, eğitim müfettişleri, eğitim müfettiş yardımcıları ile eğitim müfettişleri başkanlık bürosunda görev yapan personelden oluşur.
(4) Eğitim müfettişleri başkanlıklarının çalışma ortamlarıyla, araç gereç ve diğer ihtiyaçlarının temini il millî eğitim müdürlüklerince sağlanır.
Eğitim müfettişleri başkanının görevlendirilmesi
MADDE 40- (1) Eğitim müfettişleri başkanı; eğitim müfettişleri arasından, Başkanın
önerisi ve Bakan onayı ile görevlendirilir, aynı usulle görevden alınır. Bu fıkra kapsamındaki
görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.
(2) Görev yaptıkları ilin dışındaki bir ile eğitim müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerin, 35 ve 36 ncı maddeler kapsamında görevlendirilecekleri ile atanabilecek durumda
olması gerekir. Ancak dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinde bulunan illerden birine eğitim
müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerde 35 ve 36 ncı madde hükümleri aranmaz.
(3) Eğitim müfettişleri başkanlığına dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bir eğitim müfettişi aynı ilde iki dönemden fazla eğitim müfettişleri başkanı olarak görevlendirilemez.
(4) Eğitim müfettişleri başkanlıklarının kurulması ve çalışmalarının yürütülmesinde
Başkanlıkça gerekli tedbirler alınır.
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Eğitim müfettişleri başkanlığının görevleri
MADDE 41- (1) Eğitim müfettişleri başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 327 nci maddesinin üçüncü fıkrasında
sayılan görevleri yapmak.
b) İlde bulunan kurumların rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
c) Üç yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet programını hazırlamak ve valinin olurunu
aldıktan sonra uygulamaya koymak, bir örneğini Başkanlığa göndermek.
ç) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen rehberlik,
denetim, izleme ve değerlendirme raporlarını incelendikten sonra ilgili birimlere göndermek.
d) Araştırma, inceleme, soruşturma, ön inceleme, suç duyurusu ve tevdi raporları ile
bu kapsamdaki diğer çalışmaları incelemek ve ilgili yerlere sunmak.
e) Rehberlik ve denetim grupları tarafından yapılan denetimler sonucu hazırlanan rehberlik ve denetim değerlendirme raporlarını incelemek, analiz ve değerlendirmesini yaptıktan
sonra mevcut durum ile problemleri ve çözüm önerilerini içeren yıllık rehberlik ve denetim
değerlendirme raporunu hazırlamak, il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek ve bir örneğini
Başkanlığa göndermek.
f) Mali yılsonunda yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek ve bir örneğini Başkanlığa göndermek.
g) İlde eğitim öğretim ve özel öğrenci barınma hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik
çalışmalar yapmak, kurumların gelişimini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlayıp il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
ğ) Kurumların gelişimini izlemek ve değerlendirmek.
h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim müfettişleri başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 42- (1) Eğitim müfettişleri başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim müfettişleri başkanlığını yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmek.
b) 41 inci maddede yer alan görevlerin yürütülmesini sağlamak.
c) Eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görev dağılımlarını yapmak.
ç) İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro personelinin görev dağılımlarını yapmak ya da yapılmasını sağlamak.
d) Eğitim müfettişleri başkan yardımcıları, inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri, eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları ile büro personelinin çalışmalarını izlemek,
denetlemek, değerlendirmek, devam ve devamsızlıklarını takip etmek.
e) İnceleme ve soruşturmalar için eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarını
görevlendirmek.
f) Eğitim müfettişleri başkanlığının görev alanına giren konuları incelemek, değerlendirmek, araştırmak amacıyla gerekli görülmesi durumunda eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş
yardımcılarından ihtiyaca göre komisyon oluşturmak.
g) Rehberlik ve denetim bölgeleri ile gruplarının oluşturulması amacıyla gerekli çalışmaları yaparak il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ile valilik onayına sunmak.
ğ) Rehberlik ve denetim grupları arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde
bu gruplarla birlikte rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme ve araştırma ile ilgili mesleki toplantılara katılmak.
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h) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarını rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma, ön inceleme, araştırma gibi konularda görevlendirirken,
görevlerin dengeli dağıtılmasına özen göstermek.
ı) Bir önceki öğretim yılında yapılan rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma, ön inceleme gibi konuların sonuçlarını değerlendirmek ve yeni
öğretim yılı içerisinde yapılacak olan rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma,
inceleme, soruşturma, ön inceleme gibi konulardaki çalışmaları görüşmek, uyulması gereken
hususları belirlemek amacıyla öğretim yılı başında, yarıyıl tatilinde, öğretim yılı sonunda ve
gerekli görülen durumlarda eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları ile toplantılar yapmak.
i) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları ile birlikte mesleki toplantı, rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme,
soruşturma, ön inceleme ve benzeri çalışmalara katılmak.
j) Geçici görevli, izinli ve raporlu olduğu sürelerde yerine eğitim müfettişleri başkanlığına vekâlet edecek eğitim müfettişleri başkan yardımcısını belirlemek.
k) Eğitim müfettişleri başkanlıklarında görevli eğitim müfettiş yardımcılarına refakat
edecek rehber eğitim müfettişi görevlendirmek.
l) Başkanlık tarafından düzenlenecek olan bilgilendirme, planlama veya değerlendirme
toplantılarına katılmak.
m) Öğretim yılı içinde kurumlarda yapılan rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme,
araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi iş ve işlemlerde gruplar ve eğitim müfettişleri
arasında koordinasyonu sağlamak.
n) Rehberlik ve denetim gruplarınca hazırlanan aylık çalışma programlarını incelemek,
uygun bulunanları onaylayarak uygulamaya koymak.
o) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, eğitim müfettişi ve
eğitim müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının ödenmesini sağlamak.
ö) Yer değiştirme dönemlerinde başvuruda bulunan eğitim müfettişlerinin başvurularını
inceleyerek onaylamak.
p) Rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma ve ön inceleme
çalışmalarında e-Teftiş modülünün kullanılmasını sağlamak, takibini yapmak.
Eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmesi
MADDE 43- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı sayısı;
a) 50’ye kadar olan illerde bir,
b) 51’den 100’e kadar olan illerde iki,
c) 101’den 200’e kadar olan illerde üç,
ç) 201’den daha fazla olan illerde dört,
olmak üzere o ilde görevli eğitim müfettişleri arasından eğitim müfettişleri başkanının
önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile eğitim müfettişleri başkan
yardımcısı görevlendirilir.
Eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevleri
MADDE 44- (1) Eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Eğitim müfettişleri başkanının görevde bulunmadığı zamanlarda eğitim müfettişleri
başkanlığına vekâlet etmek.
b) Görev alanı çerçevesinde inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro
personelinin görev dağılımlarını yapmak.
c) Görev alanı çerçevesinde eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları tarafından
yürütülen rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma, ön inceleme,
araştırma ve benzeri konuların takibini yapmak, süresi içinde sonuçlanmasını sağlamak.
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ç) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları ile birlikte rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma, ön inceleme gibi çalışmalar yapmak.
d) Eğitim müfettişleri başkanı tarafından bu kapsamda verilecek diğer görevleri yapmak.
Rehberlik ve denetim bölgeleri ile gruplarının oluşumu
MADDE 45- (1) Kurumların bulundukları yerleşim yerlerinin coğrafi durumu, ulaşım
şartları, fiziki yakınlıkları, okul, kurum sayıları ve program türleri ile öğretmenlerin alanları
baz alınarak ihtisaslaşmış kurumsal rehberlik ve denetim yapılabilecek şekilde rehberlik ve denetim bölgeleri ile rehberlik ve denetim grupları oluşturulur.
(2) Grupların araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme ile rehberlik ve denetim
bileşenlerine göre oluşturulması esastır. Ancak yeterli sayıda eğitim müfettişi olmayan illerde
grupların oluşturulmasında bileşen ayrımı yapılmayabilir.
(3) Rehberlik ve denetim grupları, ilgili öğretim yılı başlamadan en az on beş gün önce
belirlenir. Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları, alanları dikkate alınarak rehberlik
ve denetim gruplarına dengeli olarak dağıtılır. Bir rehberlik ve denetim bölgesinde en az bir
öğretim yılı görev yapmak esastır.
Grup başkanının görevlendirilmesi
MADDE 46- (1) Rehberlik ve denetim grubu üyelerinden biri, öğretim yılı başında
eğitim müfettişleri başkanı tarafından bir yıllığına grup başkanı olarak görevlendirilir.
Grup başkanının görevleri
MADDE 47- (1) Grup başkanının görevleri şunlardır:
a) Grupça yapılacak rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma gibi çalışmalarda işlerin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Grubun yıllık faaliyet planını gruptaki eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarıyla birlikte hazırlayarak eğitim müfettişleri başkanlığına sunmak.
c) Çalışma bölgesinin eğitim ve öğretim durumu hakkında birinci dönem ve öğretim
yılı sonunda gruptaki eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarıyla birlikte rapor hazırlamak ve eğitim müfettişleri başkanlığına sunmak.
ç) Rehber eğitim müfettişiyle birlikte eğitim müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda
bir Ek-2’de yer alan Formu doldurarak eğitim müfettişleri başkanlığına sunmak.
d) Çalışma bölgesindeki kurumların, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin geliştirilmesi için, inceleme ve araştırma yapmak.
e) Her yıl ağustos ayı içerisinde grubun çalışma bölgesiyle ilgili rehberlik ve denetim
değerlendirme raporunu hazırlayarak eğitim müfettişleri başkanlığına sunmak.
f) Eğitim müfettişleri başkanı tarafından bu kapsamda verilen diğer görevleri yapmak.
g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
İnceleme ve değerlendirme komisyonu
MADDE 48- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarınca yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarını incelemek üzere eğitim müfettişleri başkanı tarafından eğitim müfettişleri ve eğitim
müfettiş yardımcıları arasından inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulur.
İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevi
MADDE 49- (1) İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevi; eğitim müfettişleri
başkanı adına rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma
ile ön inceleme raporlarını şekil, usul, esas yönünden belirlenen standartlara göre incelemek
ve sonucunu yazılı olarak ilgili dosya ile birlikte eğitim müfettişleri başkanına sunmaktır.
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Eğitim müfettişleri başkanlığı bürosu
MADDE 50- (1) Eğitim müfettişleri başkanlığı bürosu; yeterli sayıda şef, bilgisayar
işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve diğer personelden oluşur.
Eğitim müfettişleri başkanlığı bürosu personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 51- (1) Eğitim müfettişleri başkanlığı bürosu personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarından gelen rehberlik, denetim, izleme
ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları ile diğer yazılarla
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimlere göndermek.
b) Eğitim müfettişleri başkanlığının işleri ile ilgili kayıtları, istatistikleri ve defterleri
tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak.
c) Araç, malzeme ve kırtasiye işlerini eğitim müfettişleri başkanının bilgisi dâhilinde
izlemek, taşınırların korunmasını sağlamak.
ç) Eğitim müfettişleri başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcıları tarafından bu
kapsamda verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Büro personeli, iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz; gizlilik dereceli evrak, rapor, ön inceleme ve diğer evrakları eğitim müfettişleri başkanının yazılı izni olmadan kimseye gösteremez ve veremez.
Eğitim Müfettişleri Başkanlar Kurulu Toplantısı ve diğer toplantılar
MADDE 52- (1) Yıllık faaliyet programı çerçevesinde yürütülen rehberlik, denetim,
izleme ve değerlendirme, iş başında yetiştirme, araştırma, inceleme, soruşturma, ön inceleme
gibi hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan sorunları görüşerek çözüm önerileri geliştirmek,
görüş alışverişinde bulunmak, uygulamaya yönelik hizmet standartları oluşturmak ve bütünlüğü
sağlamak amacıyla yılda en az bir defa Eğitim Müfettişleri Başkanlar Kurulu Toplantısı yapılır.
(2) Eğitim Müfettişleri Başkanlar Kurulu Toplantısı, Başkanlığın koordinasyonunda
gerçekleştirilir. Toplantının tarihi, süresi, yeri ve gündemi gibi hususlar, Başkanlıkça toplantı
gününden önce belirlenir ve eğitim müfettişleri başkanlıklarına bildirilir.
(3) Toplantı sonunda görüşülen hususlara yönelik alınan kararlar; uygulamada bütünlüğün sağlanması açısından çalışmalarda dikkate alınır, ilgisine göre Başkanlıkça ilgili kurum
ve birimlere duyurulur.
(4) Eğitim Müfettişleri Başkanlar Kurulu Toplantısı dışında gerekli görülmesi halinde
eğitim müfettişleri başkanları, başkan yardımcıları, eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları ile yüz yüze, çevrimiçi ve benzeri şekilde toplantılar yapılabilir.
(5) Toplantıların sekretarya işlemleri Başkanlıkça yürütülür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcılarının Görev ve Yetkileri
Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 53- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri
şunlardır:
a) İldeki her derece ve türden resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel
öğrenci barınma hizmetleri kurumlarının rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve
değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarını yapmak.
b) Rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma, ön inceleme
çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri raporları çalışmaların tamamlanmasından sonra en
geç yirmi gün, kapsamlı işlerde ise verilen ek süre içinde eğitim müfettişleri başkanlığına teslim
etmek.
c) Yürütülen çalışmalarda Başkanlıkça yayımlanan görev standartlarına uymak.
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ç) Refakatlerine verilen eğitim müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlamak, refakatine verilen eğitim müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir Ek-2’de yer alan Formu doldurarak eğitim müfettişleri başkanlığına sunmak.
d) Beraber çalıştıkları eğitim müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
e) Görevlendirildikleri kurul ve komisyonlardaki çalışmaları yürütmek.
f) Eğitim müfettişleri başkanı tarafından bu kapsamda verilen diğer görevleri yapmak.
g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmelerinde Bakanlığın onayı aranır.
Görevlendirme emirleri
MADDE 54- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarına rehberlik, denetim,
izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön incelemelere yönelik görevlendirme emirleri bu konulara ilişkin usulünce alınacak onaylara dayalı olarak eğitim müfettişleri
başkanı tarafından verilir.
(2) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin kendi görev alanlarına giren konularla ilgili
illerde eğitim müfettişleri tarafından çalışma yapılması gerektiğinde bu istekleri doğrudan Başkanlığa iletilir. Başkanlıkça bu isteklerle ilgili yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde eğitim müfettişleri başkanlıklarından gerekli çalışma yapılması istenir.
Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının bilgi ve belge isteme yetkileri
MADDE 55- (1) Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları, görevleri sırasında
kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli
yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu
talebin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma, ön inceleme çalışmalarına tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge,
defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir.
Bu kapsamdaki belgelerin örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların ise asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları görüp incelemek ve saymak, bunları mühürlemek yetkisine sahiptir.
(2) Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları, asıllarını aldıkları belgelerin
mühür ve imzalarıyla onayladıkları örneklerini, dosyasında saklamak üzere ilgililere verirler.
Denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma, ön inceleme
ve diğer çalışmalara yardımcı olma
MADDE 56- (1) Denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma,
ön inceleme ve diğer çalışmalarda, ilgili birim ve kuruluşların yöneticileri kurumun işleyişini
aksatmayacak şekilde eğitim müfettişlerine ve eğitim müfettiş yardımcılarına göreve uygun
çalışma odası sağlar ve diğer hususlarda gerekli tedbirleri alırlar.
Denetim sırasında izin ve rapor
MADDE 57- (1) Denetimine başlanan kurum ve kuruluş görevlilerinin izinleri, daha
önce verilmiş izinlerin kullanılması ile hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, eğitim
müfettişinin gerekli görmesi durumunda denetim sonuna kadar ertelenebilir.
(2) Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine eğitim müfettişinin bilgisi
dışında izin verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.
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Eğitim müfettişlerinin iş devri
MADDE 58- (1) Eğitim müfettişlerince, görevlendirildikleri inceleme ve soruşturmaların devredilmesini gerektirir bir durumun varlığı halinde konu gerekçesiyle birlikte eğitim
müfettişleri başkanlığına sunulur. Eğitim müfettişleri başkanlığının muvafakati üzerine görev
başka bir eğitim müfettişi ya da eğitim müfettiş grubuna devredilir.
(2) İşin devri söz konusu olduğunda durum, taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devralınan ve devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işle ilgili yapılan çalışmalar
ile teslim alınan ve teslim edilen belgelerin listesi yer alır.
Hizmet içi eğitim
MADDE 59- (1) Eğitim müfettişleri, mesleki bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen
esaslar doğrultusunda hizmet içi eğitime alınabilirler.
(2) Mahalli düzeyde olan hizmet içi eğitim programları valiliklerce, merkezi düzeyde
olanlar ve diğerleri ise Başkanlıkça hazırlanır ve yürütülür.
Yurt dışına gönderilme
MADDE 60- (1) Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları, 21/1/1974 tarihli
ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına
gönderilebilirler.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Eğitim Müfettişliği Güvencesi ve Görevden Alınma
Eğitim müfettişliği güvencesi
MADDE 61- (1) Eğitim müfettişleri, kendi istekleri dışında veya rehberlik ve denetim
hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.
(2) Ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilen eğitim müfettişlerinin bu görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden
veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı kişisel kusur, haksız fiil
veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere ancak idare aleyhine tazminat davası açılabilir. Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya
baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin kurulu
kararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklıdır.
ONUNCU BÖLÜM
Rehberlik ve Denetim, İzleme ve Değerlendirme, İnceleme, Soruşturma
Faaliyetleri ve Raporlama
Hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi
MADDE 62- (1) Rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili,
ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlığın hedef, plan ve programları
dikkate alınarak, Başkanlıkça belirlenen ilkeler doğrultusunda eğitim müfettişleri başkanlıklarınca ilgili yılın 15 Ağustos tarihine kadar üç yıllık çalışma planı hazırlanarak eğitim müfettişleri
başkanının önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile uygulamaya
konulur. Bir örneği Başkanlığa gönderilir. Çalışma planı, her yıl yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir.
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(2) Eğitim müfettişleri başkanlıklarınca; yıllık faaliyet programı, üç yıllık çalışma planı
çerçevesinde öğretim yılı başlamadan en az on iş günü öncesine kadar hazırlanarak eğitim müfettişleri başkanının önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile uygulamaya konulur ve bir örneği Başkanlığa gönderilir. Yıllık faaliyet programı birinci dönem
sonunda yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir.
(3) Rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hizmetleri; ilgili mevzuat, üç yıllık çalışma planı, yıllık faaliyet programı, usul, esas ve
rehberler ile görev talimatları dikkate alınarak Başkanlığın belirlediği koordinasyon ve bütünlük
çerçevesinde e-Teftiş modülü kullanılarak yürütülür. Çalışmalarda Başkanlıkça yayımlanan
görev standartlarına uyulur.
Rehberlik ve denetim ilkeleri
MADDE 63- (1) Kurumlarda yapılan rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlarda rehberlik ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılması esastır.
(3) Rehberlik ve denetim faaliyetleri;
a) Öğretim programlarında yer alan kazanımlara ulaşma düzeyini en üst seviyeye çıkaracak nitelikte olmalıdır,
b) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almalıdır,
c) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkararak düzeltmeyi, iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve kurumsal gelişimi esas almalıdır,
ç) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır,
d) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini sağlamalıdır,
e) Usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemelidir,
f) Açık, şeffaf, eşit, demokratik, bütüncül, güvenilir ve tarafsız olmalıdır,
g) İş birliğini ve katılımı içermelidir,
ğ) Başarıyı ön plana çıkarmalı, teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir,
h) Bilimsel ve objektif esaslara dayalı olmalıdır,
ı) Etkili, ekonomik ve verimli olmalıdır.
(4) Rehberlik ve denetim faaliyetlerinde kurumlarca yapılan öz değerlendirme bulguları
da dikkate alınır.
Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması
MADDE 64- (1) Bakanlığın görev alanına giren konularda ve eğitim öğretim faaliyetlerinde her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, gönüllü kuruluşlarla gerçek
ve tüzel kişilere rehberlik yapılır.
(2) Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri şunlardır:
a) Önleyici rehberlik; denetimlerden bağımsız veya denetim esnasında, kurumsal ve
bireysel performansı etkilemesi muhtemel sorun alanlarına yönelik her türlü kaynağın etkin
kullanımı ve verimlilik esaslarına dayalı olarak hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve
işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
yapılır.
b) Düzeltici ve iyileştirici rehberlik; denetim esnasında, izleme ve değerlendirme sürecinde ve/veya sonucunda ortaya çıkan kurumsal ve bireysel düzeydeki sorun alanlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılır.
c) Geliştirici rehberlik; denetimlerden bağımsız, gelişimin sürekliliği ve yaşam boyu
öğrenme esasına dayalı, kurumsal ve bireysel potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilebilmesi
amacıyla destekleyici nitelikte yürütülen rehberlik çalışmasıdır.
(3) Rehberlik, üç yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet programı kapsamında talep veya
ihtiyaç doğrultusunda kurumsal gelişim ön planda tutularak rehberlik alanları ile rehberlik çeşitlerinin hepsini, bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.
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(4) Rehberlik sonucunda düzenlenen rapor, ilgili kurum, birim ve kişilere iletilir. Raporlar, Başkanlıkça uygulamaya konulan esaslar ve rehberler ile görev standartlarına uygun
olarak düzenlenir.
(5) Eğitim müfettişleri, kurumların öz değerlendirme bulgularını da dikkate alarak,
esaslar ve rehberler ile görev standartlarından yararlanarak rehberlik faaliyetlerini yürütür.
Denetim hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması
MADDE 65- (1) Denetim hizmetleri, Bakanlığın taşra teşkilatına bağlı her derece ve
türden resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmetleri kurumlarını kapsar. Denetim faaliyetlerinde yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, öğretim programlarında yer alan kazanımlara ulaşma düzeyini saptayıcı, iyileştirici ve geliştirici yönde katkı
sağlamak esastır.
(2) Denetim hizmetlerinin çeşitleri şunlardır:
a) Süreç denetimi; Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin, belirlenen süreç tanımları ve iş akışlarına göre yürütülüp yürütülmediğinin kanıtlara dayalı olarak saptanması ve değerlendirilmesidir.
b) Sonuç denetimi; Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine
ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı
olarak değerlendirilmesidir.
c) Performans denetimi; yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ile
sonuçlarının etkililiğinin, ekonomikliğinin ve verimliliğinin belirlenen hedef ve göstergelerle
ölçülmesidir.
ç) Sistem denetimi; denetlenen birimin, yönetim süreçleri, faaliyet ve işlemleri ile iç
kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi; kaynakların yeterliliğinin ve amacı doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
d) Mali denetim; denetlenen birimin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin hesap ve işlemlerinin doğruluğunun; mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin, mali
sistem ve tabloların güvenilirliğinin, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
e) Uygunluk denetimi; denetlenen birimin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
f) Tematik denetim; belli bir konuda yapılan ve sadece bu konunun süreç ve sonuçlarının kapsamlı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
g) Personel denetimi; personelin görevini ve görev tanımındaki hizmetlerini gereği gibi
yürütüp yürütmediğinin değerlendirilmesidir.
ğ) Yerindelik denetimi; eğitim öğretim hizmetlerinin ve idari işlemlerin zaman, yer ve
diğer şartlar yönünden yerinde ve isabetli olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesidir.
h) Ders denetimi; öğretmenin alanındaki yeterliliğinin; hazırlık ve planlama, uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme, etkinliklere yer verebilme, ölçme ve değerlendirme,
sınıf yönetimi ve pedagojik esaslara uygunluk durumu ile öğrencilerin öğretim programında
öngörülen kazanımlara ulaşma düzeyinin incelenip değerlendirilmesidir.
ı) Öz değerlendirme; kurumların kendi kendilerini belirli yöntem ve teknikler kullanarak
belirlenen standartlar doğrultusunda kapsamlı ve sistematik olarak değerlendirmesidir.
(3) Denetim, ikinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarının hepsini, bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır. İhtiyaç ve gelişmeler doğrultusunda ikinci fıkrada sayılan denetim çeşitleri dışında da denetim uygulamaları yapılabilir.
(4) Bakanlık taşra teşkilatında yer alan her derece ve türdeki resmî ve özel örgün ve
yaygın eğitim kurumu ile özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu personelinin idari, mali ve
hukuki işlemleri, plan ve programlar doğrultusunda kurum gelişimi ön planda tutularak sistematik ve sürekli bir yaklaşımla denetlenir.
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(5) Denetim uygulamalarında, Başkanlıkça yayımlanan görev standartları, denetim
esasları veya rehberleri dikkate alınır.
(6) Kurumlarca her yıl öz değerlendirme yapılır ve öz değerlendirme raporunun bir örneği eğitim müfettişleri başkanlığına gönderilir. Öz değerlendirme sürecinde kurumlara eğitim
müfettişleri başkanlıklarınca gerekli rehberlik yapılır.
(7) Denetimlerde, sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi,
karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.
(8) Denetimlerde, öğretim kalitesine, bunun öğrenme ve ilerlemeye olan etkilerine yönelik kanıtlar toplanır. Öğrenci, öğretmen ve yöneticiler ile gerekli görüldüğünde velilerle görüşmeler yapılabilir.
(9) Denetimlerde, kurumlarca yapılan öz değerlendirmeler ile önceki denetimler sonucunda getirilen önerilere göre hazırlanan gelişim planlarının uygulama durumu ve öğrencilerin
öğretim programlarındaki kazanımlara ulaşma durumu ile kurum gelişimlerinin değerlendirilmesi esastır.
(10) Denetim grubunca kurumla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra kurumla ilgili
bulgular okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer personel ile paylaşılır.
(11) Kurum ve birimlerce, rehberlik ve denetim raporunun kendilerine ulaşmasından
itibaren bir ay içerisinde raporda belirtilen tespit ve öneriler doğrultusunda, Kurumsal Gelişim
Planı hazırlanarak eğitim müfettişleri başkanlığına gönderilir.
(12) Eğitim müfettişleri başkanlığınca kurumların gelişim süreci izlenir ve duruma göre
kurum ve birimlere yönelik yeni bir rehberlik ve denetim çalışması yapılabilir.
(13) Denetim sonucunda düzenlenen rapor, ilgili birim, kurum ve kişilere iletilir. Denetim raporları, Başkanlıkça uygulamaya konulan görev standartlarına, rehberlere ve e-Teftiş
modülündeki verilere uygun olarak düzenlenir.
(14) Denetim faaliyetleri, Başkanlıkça yayımlanan denetim rehberlerinden ve e-Teftiş
modülünden yararlanılarak yürütülür. Eğitim müfettişleri, denetim hedeflerine ulaşmak için
yeterli, doğru ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve kanıtlara dayalı değerlendirme yapmakla yükümlüdür.
(15) Resmî kurumların denetiminin üç yılda bir, özel öğretim kurumlarının denetiminin
her yıl, özel öğrenci barınma hizmetleri kurumlarının denetiminin yılda iki kez periyodik olarak
yapılması esastır. Denetimlerde yetersiz oldukları tespit edilen resmî kurumlar denetim bulgularına göre bir yıl sonra tekrar denetim kapsamına alınırlar. Eğitim öğretim açısından riskli olduğu belirlenen kurumların gelişim süreci izlemeye alınır, riskler ortadan kalkana kadar sık
aralıklarla gerekli rehberlik yapılır ve gerektiğinde yaptırımlar uygulanır.
(16) Ders denetimi kurum denetimi sırasında veya ayrı olarak yapılır. Aday ve sözleşmeli öğretmenlerin ders denetimleri rehberlik ağırlıklı olarak her yıl yapılır.
(17) Kurumlarca talep edilen öğretmenler ile rehberlik ve denetim sürecinde mesleki
yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin ders denetimleri yapılan planlama doğrultusunda gerçekleştirilir.
(18) Her yıl ağustos ayı sonuna kadar yıllık rehberlik ve denetim değerlendirme raporu
hazırlanarak il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir ve bir örneği Başkanlığa gönderilir.
Eğitim kalite standartları, izleme ve değerlendirme
MADDE 66- (1) Eğitim müfettişleri başkanlıklarınca illerde yürütülen eğitim, öğretim
ve yönetim hizmetlerinin plan ve program hedeflerine, kalite standartları ile performans kriterlerine uygun yürütülüp yürütülmediği hususları ile öğrencilerin öğretim programlarında öngörülen kazanımlara ulaşma durumları Başkanlıkça belirlenen ilkelere göre sistematik olarak
izlenir ve dönemsel olarak değerlendirilir. Her yıl ağustos ayı içerisinde illerin izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Raporun bir örneği Başkanlığa gönderilir.
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(2) İzleme ve değerlendirmede, kurumların öz değerlendirmeleri ile rehberlik ve denetimlerde yer alan bulgular da dikkate alınır.
e-Teftiş modülü
MADDE 67- (1) Yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme,
soruşturma ve ön inceleme verilerinin yönetimi e-Teftiş modülü üzerinden yapılır.
Düzenlenecek raporların çeşidi ve kapsamı
MADDE 68- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları, yürüttükleri rehberlik, denetim, değerlendirme, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının sonuçlarını
işin özelliğine göre aşağıdaki rapor çeşitleriyle tespit ederler:
a) Rehberlik raporu.
b) Denetim raporu.
1) Süreç ve sonuç denetim raporu.
2) Performans denetim raporu.
3) Sistem denetim raporu.
4) Mali denetim raporu.
5) Uygunluk denetim raporu.
6) Tematik denetim raporu.
7) Personel denetim raporu.
8) Ders denetim raporu.
9) Öz değerlendirme raporu.
10) Genel denetim raporu.
c) İzleme ve değerlendirme raporu.
ç) Araştırma raporu.
d) İnceleme raporu.
e) Suç duyurusu raporu.
f) Soruşturma raporu.
g) Ön inceleme raporu.
ğ) Tevdi raporu.
h) Rehberlik ve denetim değerlendirme raporu.
ı) Yıllık faaliyet raporu.
(2) Raporların kapsamı aşağıdaki hususlardan oluşur:
a) Rehberlik raporu; kurumsal ve bireysel faaliyetler ile ilgili olarak; rehberlik ilke ve
esasları ile raporlama standartları gözetilerek, katılımcı bir anlayışla, rehberlik yapılanlara yol
gösterici nitelikte düzenlenen rapordur.
b) Denetim raporu; illerdeki okul, kurumlar ve personelince yürütülen iş ve işlemler
ile faaliyetlerin denetlenmesi sonucunda, denetim ilke ve esasları ile raporlama standartları
dikkate alınarak denetim çeşitlerine göre düzenlenen rapordur.
c) İzleme ve değerlendirme raporu; illerde yürütülen eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin plan ve program hedeflerine, kalite standartları ile performans kriterlerine uygun
yürütülüp yürütülmediğine yönelik düzenlenen rapordur.
ç) Araştırma raporu; Bakanlığın görev alanına giren konu veya alanlarda yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda düzenlenen rapordur.
d) İnceleme raporu; yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen rapordur.
e) Suç duyurusu raporu; genel hükümlere göre soruşturulacak suçlara ilişkin konularda,
Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.
f) Soruşturma raporu; disiplin suçları kapsamında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen rapordur.
g) Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.
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ğ) Tevdi raporu; 4483 sayılı Kanun uyarınca haklarında ön inceleme yapılması gereken
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin eylemlerine ilişkin konularda veya diğer mevzuat gereğince inceleme ve soruşturma yapılması gereken hususlarda gereği yapılmak üzere yetkili
mercie veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.
h) Rehberlik ve denetim değerlendirme raporu; rehberlik ve denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili rapordur.
ı) Yıllık faaliyet raporu; eğitim müfettişleri başkanlıklarının bir yıllık çalışma sonuçlarını içeren rapordur.
Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi
MADDE 69- (1) İllerde Bakanlığın denetimi altındaki her derece ve türdeki resmî ve
özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının faaliyet ve işlemlerinde yolsuzluk riski olan alanlar
tespit edilerek, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla denetim, inceleme ve soruşturma yapılır.
(2) Denetim görevi sırasında yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaşıldığında, tespitler
ve elde edilen deliller düzenlenecek bir raporla yetkili mercie iletilir.
(3) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele, risk analizleri de dikkate alınarak rehberlik
ve denetim plan ve programının hazırlanmasında göz önünde bulundurulur.
Raporların düzenlenmesi
MADDE 70- (1) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma, ön inceleme ve diğer çalışmalar sonucunda düzenlenecek raporlar; Başkanlıkça hazırlanan rehberler ile standartlara
göre belirtilen sayıda ve şekilde düzenlenir.
(2) Raporlar kısa, açık, kolay anlaşılır, tekrara yer vermeyecek tarzda ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılır. Raporlarda ulaşılan görüş, kanaat ve sonuç ile teklifler tereddüt
oluşturmayacak nitelikte, kanıtlara ve mevzuata dayandırılarak açıklanır.
(3) Rehberlik ve denetim raporları, çalışmalar tamamlandıktan sonra rehberlik ve denetimi yapan eğitim müfettişlerince hazırlanır.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının uyacağı mesleki etik davranış
ilkeleri
MADDE 71- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları, 14/9/2010 tarihli ve
27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik
Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
(2) Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları, rehberlik ve denetim çalışmaları
sırasında, mesleki yardım ve rehberlik hizmeti dışında yönetim işlerine fiilen karışamazlar.
Yazışma yöntemi
MADDE 72- (1) Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcıları yazışmalarını, bulundukları il içindeki resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan, bulundukları il dışındaki
resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla ise il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla yaparlar.
(2) Yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden de yapılabilir.
Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 73- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarına mühür beratı ile
birer mühür ve fotoğraflı kimlik belgesi verilir.
(2) Görev esnasında sorulduğunda kimlik belgesi ilgililere gösterilir.
Yolluk ve diğer haklar
MADDE 74- (1) Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını talep formu düzenleyerek yetkili muhasebe birimlerinden alırlar.
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(2) Eğitim müfettiş ve eğitim müfettiş yardımcılarının harcırah dâhil her türlü mali konularına ilişkin iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinesinde yürütülür. Mali
konulardaki her türlü tereddüdü giderme, görüş oluşturma ve açıklama yapma yetkisi bu birime
aittir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 75- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 657 sayılı Kanun,
18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 19/4/1983
tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce maarif müfettiş yardımcısı olarak atananların yeterlik sınav konuları ile eğitim müfettişliğine atama işlemleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.
Hizmet süreleri ve hizmet puanı
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Maarif müfettişi olarak geçirilen hizmet süreleri eğitim müfettişi olarak, maarif müfettiş yardımcısı olarak geçirilen hizmet süreleri ise eğitim müfettiş
yardımcısı olarak geçirilmiş sayılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce maarif müfettişi ile maarif müfettiş
yardımcısı unvanı almış olanların, bu hizmet süreleri ile askerlik hizmetini temel eğitimden
sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler dâhil Devlet
memuru olarak çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin geçirildiği yer için öngörülen bölge hizmetinden sayılır ve hizmet puanı hesabında dikkate alınır. Çalışılması gereken
süreden fazla olan süreler, öncelikle görev yapılmayan bir alt hizmet bölgesinde olmak üzere
sırasıyla alt hizmet bölgelerinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alt hizmet bölgelerinden artan süreler ise çalışılması gereken bir üst hizmet bölgesinde değerlendirilir. Daha
önce varsa bu kapsamda değerlendirilmiş olan süreler yeniden değerlendirilmez.
(3) Daha önce, millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi
yardımcısı iken maarif müfettişliğine ve maarif müfettiş yardımcılığına atananlardan eğitim
müfettişliğine atananların, millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi yardımcısı olarak geçirdikleri süreler için öngörülen hizmet puanının hesaplanmasında;
Ek-3’te yer alan Formda yer alan puanlar toplamının aritmetik ortalaması sonucu elde edilen
puan esas alınır.
Yer değiştirmeye esas hizmet süresi başlangıcı
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı olarak görev
yapmakta iken unvanları eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı olarak değiştirilenlerin,
geçici 2 nci maddede belirtilen hakları saklı kalmak kaydıyla 35 inci ve 36 ncı maddeler kapsamındaki yer değiştirmelerine esas hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla başlar.
Yer değiştirme
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce maarif müfettişi olarak görev yapmakta iken, eğitim müfettişi unvanını alanlar bir defaya mahsus olmak
üzere bulundukları ilde çalışmaları gereken görev sürelerine bakılmaksızın ilk yer değiştirme
döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
Yürürlük
MADDE 76- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 77- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bir fatura döneminde YEKDEM gelirinin YEK toplam bedelinden fazla olması
durumunda, birinci fıkrada yer alan ödeme yükümlülüğü oranı (ÖYOi), tarifesi düzenlenmeye
tabi tüketiciler için uygulanmak üzere, ilgili tedarikçilerin uzlaştırmaya esas çekiş miktarları
dikkate alınarak hesaplanır.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
SIVI BERGAMOT AROMASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 10.000 kg Sıvı Bergamot Aroması Satınalma ve İhale
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.03.2022 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere açıktır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhale kısmi teklife kapalıdır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
2287/1-1

—— • ——

200 GR DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 52.500 kg 200 gr Demlik Süzen Poşet Çay Filtre Kağıdı
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın
alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.03.2022 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhale kısmi teklife kapalıdır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
2288/1-1
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DÜZELTME İLANI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Kurumumuza ait İzmir Konak Halkapınar 8509 Ada 2 Parsel ve 8510 Ada 1 Parselde
Kayıtlı Taşınmazların Satış İhalesi ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı
yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin
esas alınması gerekmektedir.
1 - İdarenin
a) Adı
: TKİ Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
: 0 (312) 540 10 00
2 - Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Resmî Gazete Tarih ve Sayısı : 26.02.2022 tarih ve 31762
3 - Düzeltilen Madde
: 6 - Teklif zarfı 15/03/2022 Salı günü saat 14.30’e kadar
TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim ve
Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom
Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/ANKARA adresine
verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.
2421/1-1

—— • ——

PELET YEM TORBALAMA VE DÖKME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde bulunan yem fabrikası
için pelet yem torbalama ve dökme sistemi satın alınacaktır.
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına
yatırılacaktır.
İhale açık ihale (kapalı teklif usulü) ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %
3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. İsteklilerin ihale ve sözleşmenin
uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, sözleşme damga
vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir. İhale Kararına ait
damga vergisi İdare tarafından ödenecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 21.03.2022 günü saat 14.30’a kadar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate
alınmaz.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli
tespit etmekte serbesttir.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62
Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0.312) 417 78 39
2387/1-1
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İBRELİ DİKİLİ VE İBRELİ YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünden:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra
No

Deposu

Cinsi

1

YILDIZLI
OİŞ

2

AĞASAR
OİŞ

İbreli Dikili
Ağaç
İbreli +
Yapraklı
Dikili Ağaç

TOPLAM

Boy
(m)

Adet

Miktarı
M3/Ster/K

2729

Tarihi

14/03/2022

Saati

11:30

Yeri

Https://Esatis.

Parti
Sayısı

Muhammen
Bedeli

Geçici
Teminat

4112.544

1

1.000,00

123.376, 00

1310

2600.044

1

1.275,00

99.452,00

4039

6712.588

2

2.275,00

222.828,00

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde
görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20'u ile vergi,
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya
kadar vade süresi uygulanacaktır.
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde
aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40)
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Bilgi için; Adres, Telefon ve Faks No:
Adres
: Trabzon
Telefon : 0(462) 230 2178
Fax No : 0(462) 230 2189
2289/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından:
SIRA
NO

1

2

TAŞINMAZIN
CİNSİ
Yağca
Mahallesi 8735
ada 5 nolu
arsa vasıflı
taşınmaz
Düzlerçamı
Mahallesi 9955
ada 4 nolu
parsel

MEVCUT
DURUMU

ALANI
m2

MUHAMMEN
SATIŞ
BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNATI

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

BOŞ(ARSA)

101.323,53

80.000.000,00
TL

8.000.000,00
TL

15.03.2022

15:00

Arsa
(Rekreasyon
alanı)

2208,35

1.500.000,00
TL

150.000,00
TL

15.03.2022

15:30

1- Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazlardan
1. sıradaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği Kapalı teklif usulü
ile 2. sıradaki taşınmaz ise aynı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile belirtilen
tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat
miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekâleten
katılması gerekmektedir. Teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.
3- İhaleye İştirak etmek isteyenler;
a) Satın almak istedikleri taşınmazın, yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye
veznesine yatırılacaktır.
b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve aslı İkametgâh senedi (yerleşim yeri
belgesi),
c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini, imza
sirkülerini, tüzel kişiliğe ait güncel alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini,
ç) Vekâleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekâletname örneğini ve imza
sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.
d) Ortak olarak ihaleye katılmak isteyenlerin Noterden yaptıracakları ortaklık sözleşmesi,
ikamet belgesi ile kimliklerini getirmeleri ayrıca ortakların tümünün şartnameyi imzalaması
mecburidir.
4- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.
5- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden
evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini
incelemeleri gerekmektedir.
7- İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz
olarak görülebilir.
8- Kapalı teklif için Katılımcıların Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren
tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer belgeler ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 36. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar
Belediye İhale servisine vermeleri zorunludur.
9- Taşınmazlar üzerinde Kamu Hacizleri ile Antalya genel icra dairesinin hacizleri vardır,
alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip tapu devri yapılacak, gelebilecek benzeri haciz,
beyan ve şerhler tapu devrinden sonra kaldırılacaktır. Kaldırılamaz ise ihale iptal edilecektir.
Diğer hususlar ihale şartnamesindedir.
İrtibat: 0242 421 30 53 (1230 -1251 veya 1244 dahili)
İlan olunur.
1758/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2407/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2401/1/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2401/3/1-1
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2401/5/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2385/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2386/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2399/1-1
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2384/1-1
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

2366/1-1
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ
KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLAN

2374/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Giresun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/82 Esas, 2000/75 Karar sayılı dosyasının
imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2325/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/18 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2326/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/552 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2340/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
AYÇ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bolu ili, Merkez İlçesi, 1194 ada, 1 parsel üzerindeki 1438521 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bentleri ile 3. maddesi,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6218 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı
1440 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AYÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men
cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, AYÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı Esra SÜNNETCİ’nin (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58437) yeni iş
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik
bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması
Bakanlık Makamının 24.02.2022 tarihli ve 3032826 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2360/1/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kent Bolu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bolu ili, Merkez İlçesi, 1724 ada, 19 parsel üzerindeki 1430880 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bentleri ile 3. maddesi,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7242 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı
2685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kent Bolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men
cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kent Bolu Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Gürsoy ARMUTCUOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 5579, Oda Sicil No: 8755) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 24.02.2022 tarihli ve 3032849 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2360/2/1-1

—— • ——

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12.,13.,14. ve 15. maddeleri
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen
Fakültesi Kimya Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik
belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta
yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
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FAKÜLTE
: Fen Fakültesi
BÖLÜM
: Kimya Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI
: Profesör
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1
ÖZEL KOŞULLAR
: Supramoleküler kimya ve supramoleküllerin
sentezi, bu yapılarının elektro/foto kimyasal uygulamalarda kullanımı konularında araştırmalar
yapmış ve derin tecrübe edinmiş olmak. Yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış veya doktora
sonrası çalışmalar yapmış olmak. Endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde yayın
yapmış ve çalışmalarına çok sayıda atıf almış olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara
2333/1-1

—— • ——

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI
21 Şubat 2022 tarihli ve 31757 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Akademik Personel Alımı İlanımızda aşağıda belirtilen düzeltmeler yapılmıştır.
İLAN

AKADEMİK

BÖLÜM/

KADRO

KADRO

NUMARASI

BİRİM

PROGRAM

SAYISI

UNVANI

ALES
ÖZEL ŞARTLAR

PUAN
TÜRÜ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla ilişkiler,
İktisadi, İdari
7

ve Sosyal
Bilimler
Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Görsel

Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık

2

(İngilizce)

Araştırma

İletişim Tasarımı, Reklam Tasarımı ve İletişimi

Görevlisi

alanlarından birinde lisans mezunu olmak, bu

SÖZ

alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve
Dijital Oyun Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon,
Sinema, İletişim Tasarımı bölümlerinden lisans

30

Sanat ve

Dijital Oyun

Tasarım

Tasarımı

Fakültesi

(İngilizce)

3

Öğretim
Görevlisi

mezunu olmak, Oyun Tasarımı, Oyun & Etkileşim
Teknolojileri, Bilgisayar Animasyonu & Oyun

SAY

Teknolojileri, Çizgi Film ve Animasyon,
Sinema, İletişim Tasarımı, Tasarım-Teknoloji ve
Toplum programlarında tezli yüksek lisans veya
doktora yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve
Dijital Oyun Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon,
Sinema, İletişim Tasarımı bölümlerinden lisans

31

Sanat ve

Dijital Oyun

Tasarım

Tasarımı

Fakültesi

(İngilizce)

1

Araştırma
Görevlisi

mezunu olmak, Oyun Tasarımı, Oyun & Etkileşim
Teknolojileri, Bilgisayar Animasyonu & Oyun

SAY

Teknolojileri, Çizgi Film ve Animasyon,
Sinema, İletişim Tasarımı, Tasarım-Teknoloji ve
Toplum programlarında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Görsel İletişim, Görsel İletişim

32

Sanat ve

Görsel İletişim

Tasarım

Tasarımı

Fakültesi

(İngilizce)

İlan olunur.

Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel
3

Öğretim

İletişim Tasarımı, Radyo-TV ve Sinema, İletişim

Görevlisi

Tasarımı, Grafik Tasarım bölümlerinin
birinden mezun olmak ve bu alanlardan birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2377/1-1

SÖZ
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Adalet Bakanlığından:
BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş
bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav
sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 301 pozisyona personel alımı
yapılacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek
puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım
yapılacaktır.
I) GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için
2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış
olmak.
II) ÖZEL ŞARTLAR
A- Destek Personeli (Aşçı)
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu
olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca, aşçılık sertifikası,
ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği
için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip
olmak.
B- Destek Personeli (Kaloriferci)
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinden veya diğer resmî kurum veya kuruluşlardan alınan
“doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasına sahip olmak,
C- Destek Personeli (Hizmetli)
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
D- Destek Personeli (Şoför)
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi
itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
E- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.
F- Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
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c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak.
G- Teknisyen
En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm
mezuniyetini belgelemek gerekmektedir.)
H- Tekniker
En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, (İlgili bölüm
mezuniyetini belgelemek gerekmektedir)
I- Mühendis
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
K- Psikolog
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
L- Sosyal Çalışmacı
Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
III) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın
birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul
edilmeyecektir.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile
yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Başvurular 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 17 Mart 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona
erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER;
1. Fotoğraflı özgeçmiş,
2. Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen
hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili
bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi, EK-2 form dışında başka form
kullanılmaması gerekmektedir.)
3. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-3),
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4. Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye
alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan
“Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)
Belirtilen belgeler dışında;
5. Destek personeli (şoför) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu
olanların diploma ve sürücü belgelerinin ön ve arka yüzünü,
6. Destek personeli (aşçı) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu
olanların diploma, aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikasını,
7. Destek personeli (kaloriferci) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu
olanların diploma ve doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi sertifikasını,
8. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu
olanların diploma ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka yüzünü,
9. Destek personeli (hizmetli) pozisyonuna başvuranların; lise veya dengi okul mezunu
olanların diplomalarını,
10. Teknisyen pozisyonuna başvuranların; Alanı ile ilgili mezuniyetine dair diplomalarını,
11. Tekniker pozisyonuna başvuranların; Alanı ile ilgili mezuniyetine dair diplomalarını,
Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru
işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden
adaylar sorumludur.
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek
belge; İlanın Özel Şartlar bölümünün (d) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları
kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan
“Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık raporu,
a) Dâhiliye,
b) Genel Cerrahi,
c) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,
ç) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
d) Göz Hastalıkları,
e) Ortopedi ve Travmatoloji,
f) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi,
g) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
ğ) Cilt Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporu.
IV) BAŞVURU SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
Başvuru sonuçları Bakanlığımız internet sitesi www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca,
adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde başvuru
sonuçlarına ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava
katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş
olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü
içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu
ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
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V) BOY-KİLO ÖLÇÜMÜ, UYGULAMALI SINAV, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday
boy-kilo ölçümüne alınacaktır. Boy-kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak
kazanacaktır. Boy-kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan
edilecektir. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
Destek personeli (şoför) pozisyoları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday araç
başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet
sitesi
www.adalet.gov.tr
ilan
edilecektir.
Ayrıca,
adaylar
Kariyer
Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini
görüntülenebilecektir.
VI) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın
alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için ayrıca araç başında ve kullanma
becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak sınav yapılacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70
puan almaları gerekmektedir.
VII) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesi
www.adalet.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr internet sitesinde sözlü sınav sonucuna ilişkin bilgilerini görüntülenebilecektir.
VIII) DİĞER HUSUSLAR
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması
neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun
olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası
uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bu durumdaki
adayların (4 üncü fıkranın a,b,c bendlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.
Pozisyonları Gösterir Liste (EK-1), Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) ile Beyan
Örneği (EK-3), Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü
(https://pgm.adalet.gov.tr) internet sitesinde yer alan ilanda belirtilmiştir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
2238/1/1-1
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Adalet Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ,
TEKNİSYEN, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, ŞOFÖR, AŞÇI VE
HİZMETLİ PERSONEL İSTİHDAMI SINAV İLÂNI
ADLÎ VE İDARÎ YARGIDA GÖREV YAPMAK ÜZERE;
EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6.6.1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet
komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.618 sözleşmeli zabıt
kâtibi (EK 1/A), 830 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi
(EK-1/C), 33 sözleşmeli teknisyen (EK-1/D), 12 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/E), 83
sözleşmeli şoför (EK-1/F), 29 sözleşmeli aşçı (EK-1/G) ve 870 sözleşmeli hizmetli (EK-1/H)
olmak üzere toplam 6.459 personel alınacaktır.
Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi
web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan
adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan
mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.
İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden
70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde belirtilen
sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama
ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir.
I) GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Mart 2022
tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
- Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları
için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat
edebilecektir.)
- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
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d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
II) ÖZEL ŞARTLAR:
A- Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya
meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri
programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği
kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim
teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun
olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan
aday ise sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya
komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken;
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime
ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan
kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve
üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme
yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)
B- Sözleşmeli Mübaşir Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
C-Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1990 ve
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
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ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak,
D- Sözleşmeli Teknisyen Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;
En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
E- Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;
a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,
b) Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili
Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan almış olmak veya tercümanlık yapacak seviyede
işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ya da
sertifikaya sahip olmak (Aday sonuç belgesini, belge veya sertifikayı e-devlet başvurusu
esnasında sisteme yükleyecektir.)
F- Sözleşmeli Şoför Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli
ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi
itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
G- Sözleşmeli Aşçı Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu
olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası,
ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği
için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip
olmak. (Aday sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
H- Sözleşmeli Hizmetli Pozisyonunda İstihdam Edilebilmek İçin;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
III) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 1 Mart 2022 – 17 Mart 2022
tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak,
“Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen
sözleşmeli

pozisyonlardan

sadece

bir

unvan

için

bir

adalet

komisyonuna

başvuru

yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru
yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler
kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.
İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı
merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir.
Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen ve bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında Sisteme
Yüklenmesi Gereken Belgeler” maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz
ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge
yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.
EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun
olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün
imzalanması

suretiyle taratılarak sisteme

yüklenmesi

gerekmektedir.

(EK-2 Güvenlik

Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)
Adayların

başvuru

işlemi

tamamlandıktan

sonra

“Başvurularım”

ekranından

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
IV) BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
a) Zabıt Kâtibi Unvanı İçin;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın
“Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından
mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
- Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A
bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi
sisteme yükleyecektir.)
- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
b) Mübaşir Unvanı İçin;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
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c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanı İçin;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
- Güvenlik soruşturması formu,
d) Teknisyen Unvanı İçin;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
e) İşaret Dili Tercümanı Unvanı İçin;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan aldığını gösterir sonuç
belgesi ya da tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifika,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
f) Şoför Unvanı İçin;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Sürücü belgesi,
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
g) Aşçı Unvanı İçin;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı
maddesinin G bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu
belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
h) Hizmetli Unvanı İçin;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir.)
- Güvenlik soruşturması formu,
- Sağlık beyanı formu,
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V) BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ, UYGULAMALI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
a) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için boy ve kilo ölçümüne çağrılacakların
belirlenmesi ve ilanı:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet
komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip
olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit
edilecektir.
Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav
yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
18 Nisan 2022 Pazartesi günü adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Belirtilen günde
boy ve kilo ölçümünün bitirilememesi halinde takip eden günlerde ölçüme devam edilecektir.
b) Zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet
komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı aday hesaplanarak uygulamalı sınava
girmeye hak kazanacaklar tespit edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da
uygulamalı sınava alınacaktır.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav
yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
9 Mayıs 2022 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı
yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının
tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi
halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:
Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava çağrılacaktır.
d) Zabıt kâtibi unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:
Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla
en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday
hesaplanarak sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan
adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
e) Mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için sözlü
sınava çağırılacakların belirlenmesi:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet
komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı
puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.
Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı,
şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022
Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup,
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
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f) Sözlü Sınav Tarihi:
Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü
sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde
sınava devam edilecektir.
VI) SÖZLÜ SINAV KONULARI:
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:
a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan
üzerinden yapılır.
İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;
1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve
kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.
2) Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli
pozisyonlarına istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik
bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.
3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi
de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
VII) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:
Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.
Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi
düzenlenirken;

öncelikle

hukuk

fakültesi,

adalet

meslek

yüksekokulu

veya

meslek

yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya
meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program
veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer
adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
Nihai başarı listesi ilgili adalet komisyonu internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca
yazılı bildirim yapılmayacaktır. Belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde;
sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alacaktır.
VIII) ATAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:
Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen
hususlara ek olarak;
“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve
uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek
nörolojik rahatsızlığı olmamak,

1 Mart 2022 – Sayı : 31765

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil
edebilecek işitme kaybı olmamak,”
hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,
b) Tüm unvanlar için:
- Mal Bildirimi Formu,
- Gerek görülmesi halinde ilgili adalet komisyonlarınca bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında
Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler” başlıklı maddesinde belirtilen ve sisteme yüklenen
belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.
IX) DİĞER HUSUSLAR:
Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde
istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları
yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise
sözleşmeleri feshedilecektir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması
neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun
olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden, bu durumdaki
adayların (bu maddenin 4 üncü fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı
yapılmayacaktır.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı
unvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen
nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya
boşalan pozisyonlara,
başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri
özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim,
sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.
Başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen
mahalleri gösterir listeler (EK-1/A,B,C,D,E,F,G,H), Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2), Sağlık
Beyanı Formu (EK-3), Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F Veya Q Klavye Türüne
İlişkin Tercih Beyanı (EK-4) ile e-Devlet Başvuru Kılavuzu, Adalet Bakanlığı
(https://adalet.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (https://pgm.adalet.gov.tr) internet sitesinde
yer alan ilanda belirtilmiştir.
Duyurulur.
2238/2/1-1
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Adalet Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ (657 SK. 4/B) SINAV İLANI
İCRA DAİRELERİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE;
Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı
yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü
sınav sonucuna göre 500 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden
70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.
1-) Genel Şartlar
Sözleşmeli icra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları
ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla
otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler
a) Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 01/03/2022 – 17/03/2022
tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,
“Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için sınavı yapacak adalet
komisyonlarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet
komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu
şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak
kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı olarak sınav izni verilen
mahallerden herhangi birinde istihdam edilebileceklerdir.
Adayların öğrenim durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2020’de lisans mezunları
için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan
türündeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri
aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan
adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan
mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.
İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacağından
adayların bu ilanın “başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler”
maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle
başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle
doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” ilan ekinde
EK-6’da yer almaktadır. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden
ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal
etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal
edebileceklerdir.
b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler
- Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak olup, alınamayan veya hatalı
olan öğrenim bilgileri adaylar tarafından yüklenecek olan diploma veya mezuniyet belgesinin ya
da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği
yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
- Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile
tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu
kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Örgün
eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları,
meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya
diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo
veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Açıköğretim fakültelerinde görülen daktilografi ve
bilgisayar dersi kabul edilmeyecektir.)
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar
ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması
suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)
- Sağlık Beyanı Formu, (EK-3’te bulunan formun bilgisayar ortamında doldurularak
çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.)
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- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
(EK-4’te bulunan beyanın bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili bölümün
imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak her bir
sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama
sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana
sahip olan adaylar da uygulama sınavına girebilecektir.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü
sınavı yapacak komisyonların adliye internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim
yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli
Uygulama sınavı, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 09 Mayıs
2022 Pazartesi günü başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde
takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan
edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek
kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve
anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan
kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç
dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme
yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)
5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı
Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınavı yapacak adalet komisyonlarının doğru
olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan
başlanarak sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradaki adayla aynı sayıda
doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi gününe
kadar sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan
edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen
başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü sınav, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 23 Mayıs 2022
Pazartesi günü başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen
günlerde sınava devam edilecektir.
6-) Sözlü Sınav Konuları
Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek
konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama
aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
a) Alan bilgisi (70 puan),
b) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
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c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü (10 puan),
d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati (10 puan),
olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
7-) Başarı Listelerinin Oluşturulması
Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü
sınav başarı listesi hazırlanacaktır.
Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan
başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet
meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en
yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en
yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınavı yapacak adalet
komisyonlarının bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.
8-) Atama Sırasında İstenecek Belgeler
a) İki adet biometrik fotoğraf,
b) EK-5’te bulunan Mal Bildirimi Formu doldurularak Adalet Komisyonuna teslim
edilecektir.
9-) Atamaların Yapılması
Bakanlık tarafından, sınavı yapacak adalet komisyonlarının oluşturulan nihai başarı
listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden, bu durumdaki
adayların (bu maddenin 4 üncü fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı
yapılmayacaktır.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren sözleşmeli icra kâtipliği pozisyonu için
yapılacak müteakip sınavın ilan tarihine kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamın
yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara,
başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında
kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
10-) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer
değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları
açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınav izni verilen mahallerdeki
pozisyonlara göre tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.
Sınav İzni Verilen Mahalleri Gösterir Liste ( EK-1), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formu (EK-2), Sağlık Beyanı Formu (EK-3), Uygulamalı Sınavda Kullanılmak
İstenilen F veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı (EK-4), Mal Bildirimi Formu (EK-5), eBaşvuru Kılavuzu (EK-6) ile İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve
Nakil Yönetmeliği (EK-7), Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve İcra İşleri Dairesi
Başkanlığı (https://iidb.adalet.gov.tr) internet sitelerinde yer alan ilanda belirtilmiştir.
Duyurulur.
2268/1-1
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
5.455 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM SINAV İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, sözleşmeli
pozisyonda istihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza
infaz kurumu kâtibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli
(aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.455 personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav,
Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir.
A- SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞEBİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR;
1. GENEL ŞARTLAR:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 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 mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan
personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma
Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile
belgelemek,
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm
unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar"
bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün
unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya
bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv
noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü
Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı
Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için
KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş
olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve
koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek
personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985
ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
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2. ÖZEL ŞARTLAR:
A) Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğuna Başvurabilmek İçin;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm.’ den kısa boylu olmamak,
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten
fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
B) Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği) Pozisyonlarına
Başvurabilmek İçin;
1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya
meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri
programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği
kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim
teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun
olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan
aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya
komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken;
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime
ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan
kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve
üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme
yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)
C) Sözleşmeli Hemşire Pozisyonlarına Başvurabilmek İçin;
1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin
son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından
mezun olmak.
Ç) Sözleşmeli Teknisyen Pozisyonlarına Başvurabilmek İçin;
1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
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D) Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Pozisyonlarına Başvurabilmek İçin;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi
itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
E) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı) Pozisyonlarına Başvurabilmek İçin;
1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu
olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası,
ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği
için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip
olmak. (Aday sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
F) Sözleşmeli Destek Personeli (Kaloriferci) Pozisyonlarına Başvurabilmek İçin;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği
kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday
sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
B- BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
a) Ortak Belgeler
1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi
gerekmemektedir.),
b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler
1) Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi) İçin;
-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza
infaz kurumu kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde
belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
2) Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför);
- Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü
belgesi)
3) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı);
-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan
verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık
sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında
aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan
istenilecektir.),
-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.
4) Sözleşmeli Destek Personeli (Kaloriferci);
-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği
kurslardan mezun olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.
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C- BAŞVURU TARİHLERİ:
Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59’da
sona erecektir.
D- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet
üzerinde 01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını
kullanarak gerçekleştireceklerdir.
Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı
komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava
girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve
koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma
memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir
unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu
hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
E- İNFAZ VE KORUMA MEMURU BOY-KİLO ÖLÇÜMÜ İLE CEZA İNFAZ
KURUMU KÂTİBİ UYGULAMALI SINAVINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN İLANI:
-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda
uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla
aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.
- İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi
sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro
sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı
boy-kilo ölçümüne alınacaktır.
F- SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI VE İLAN
TARİHİ:
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı
yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin
(adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma
hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru
yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri
gerekmektedir.
-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı
olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son
adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir
adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla
aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
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G- SINAV ŞEKLİ:
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
Ğ- SÖZLÜ SINAV KONULARI:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç
başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi
kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.
H- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve
koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara
ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu,
yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı
mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben
kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
I- ATAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
-Diploma,
-Sağlık Kurulu Raporu,
-2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
-Mal Bildirim Formu,
-İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.
İ- DİĞER HUSUSLAR
İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm
işlemler iptal edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini
teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek
ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate
alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru
tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride
mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet
komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru yapılacak ve istihdam edilecek Adalet Komisyonları ile sınav izni verilen
mahaller Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
(https://cte.adalet.gov.tr) internet sitesinde yer alan ilanda belirtilmiştir.
İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0312 507 04 00
İLÂNEN DUYURULUR.
2266/1-1
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
108 SÖZLEŞMELİ POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM İLANI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında
sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek
2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile 51 psikolog, 27 Öğretmen, 22 Sosyal Çalışmacı, 2
veteriner, 1 mühendis (inşaat), 1 mühendis (gıda) ve 4 fizyoterapist olmak üzere toplam 108
personel alımı yapılacaktır.
1- BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) 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,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik
ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet
hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav
sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
B) ÖZEL ŞARTLAR:
1) Psikolog Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
2) Öğretmen Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;
a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına
öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim
programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan
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yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler
için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili
ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
3) Veteriner Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;
a) Veteriner lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
4) Mühendis (İnşaat) Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;
a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.
5) Mühendis (Gıda) Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;
a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.
6) Sosyal Çalışmacı Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;
a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.
7) Fizyoterapist Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;
a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.
Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik
Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı
https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde yayımlanan Milletlerarası Anlaşma
gereği, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM
tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının ön
lisans ve lisans diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde
geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olan adayların ÖSYM tarafından
yerleştirildiklerine dair belgeyi “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüksek
Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktcbasvuru internet adresinde detaylı bilgi yer almaktadır.
2- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
a) Başvurular, 01 Mart 2022 saat 09.00’da başlayıp, 17 Mart 2022 saat 17.30’da sona
erecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş
yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını
kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
c) Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri
aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan öğrenim
bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların
başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet
bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen
KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
d) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacaktır.
Askerlikten muaf olan adayların muaf olduklarına dair belgeyi veya sağlık kurulu raporunu,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa
yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar
için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda,
sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
e) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği
takdirde, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal
edebileceklerdir.
f) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
B) BAŞVURU ESNASINDA e-DEVLET ÜZERİNDEN SİSTEME YÜKLENİLECEK
BELGELER:
a) Fotoğraflı özgeçmiş,
b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu,
c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili
programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, ilan
edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya
hak kazanacaktır.
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3- SÖZLÜ SINAV
A. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr
internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
B. SÖZLÜ SINAV VE SÖZLÜ SINAV KONULARI:
a) Sözlü sınav;
1) ilgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
2) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden
yapılır.
b) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk,
infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru
sorulacaktır.
c) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70
(yetmiş) puan almaları gerekmektedir.
4- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE İTİRAZ
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Genel
Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr)

bilahare ilân edilecektir. Ayrıca

adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://www.isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü
içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu
ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
5- DİĞER HUSUSLAR
Nihai başarı listesinde asil sırada yer alarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan
yerleştirmeye esas istenilecek belgeler ile yerleştirme yapılacak ceza infaz kurumları, tercih alma
ve

atama

işlemlerine

ilişkin

hususlar

Genel

Müdürlüğümüz

web

sayfasından

(https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.
Sözleşmeli pozisyonlara yapılacak yerleştirmelere dair il ve kontenjan dağılımı, Adalet
Bakanlığı

(https://adalet.gov.tr)

ve

Ceza

ve

Tevkifevleri

Genel

Müdürlüğü

(https://cte.adalet.gov.tr) internet sitesinde yer alan ilanda belirtilmiştir.
6- SORULARINIZ İÇİN;
İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0312 507 04 00
İLÂNEN DUYURULUR.
2267/1-1
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Kurumumuz Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere,
yarışma sınavı ile 7. dereceden 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI
a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler,
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat
etmeye elverişli olmak,
d) 2022 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve
daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.)
e) Taksirli suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,
f) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu
bulunmamak,
g) ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül 2020 veya 1-7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 17, KPSS 22, KPSS 47, KPSS 48
puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan
sıralamasında ilk 100 kişi arasında yer almak (Eşit puan almaları nedeniyle 100. sıradaki aday
sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.)
2) GEREKLİ BELGELER
Sınava giriş koşullarında yer alan fakülteler dışındaki fakültelerden veya yurtdışındaki
üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
3) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınavlardan Hukuk ve
Muhasebe grubu klasik, diğerleri test usulünde olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan,
ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar sayıda aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına
göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınavlar, aşağıdaki konulardan yapılacaktır.
a) HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel
Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel
Esaslar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku (Genel
Esaslar)
b) İKTİSAT: Para, Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, İşletme Denetimi ve Finansal
Yönetim
c) MALİYE: Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Bütçe Teknikleri, Genel, Katma, Özel ve
Özerk Bütçeler
d) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizleri ve Teknikleri
e) MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap
f) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.
4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Sınava başvurular 28.02.2022 günü başlayıp, 11.03.2022 günü 23:59’da sona erecektir.
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü -
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Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. 12.03.2022 günü 00:00’dan sonra
sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere
belirlenen boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı sayıda aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan
almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip
adayların tümü sınava çağırılacaktır. Başvuruda bulunulacak puan türleri içinden, adayın en
yüksek puana sahip olduğu puan türü sıralamanın oluşturulmasında esas alınacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.tki.gov.tr internet adresinde ilan
edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ayrıca
adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini www.tki.gov.tr adresinde duyurular bölümünde ilan
edilecek link üzerinden alabileceklerdir.
6) SINAVDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR
Sınava girecek adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı
veya sürücü belgesi gibi özel bir tanıtıcı kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.
Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Soru zarfları açıldıktan sonra sınava gelenler, sınava alınmazlar.
Sınav salonuna kağıt, kitap, not, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap
makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, çanta ve benzeri eşyalar
alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile sınav salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu
durumları tutanak altına alınır ve sınavları geçersiz sayılır. Adaylar sınavda kullanacakları kurşun
kalem ve silgilerini getirecektir.
Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacaktır. Kurum tarafından yapılan müfettiş yardımcılığı sınavlarına kabul
edilmeyecektir.
7) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınavlar, 26 - 27.03.2022 günlerinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati
yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde
duyurulacak ve Sınava Giriş Belgesinde de belirtilecektir. Ayrıca adaylar, sonuçlarını Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
8) YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden
60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde,
en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü
sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile
aynı puana sahip olan adaylar arasından yabancı dil notu daha yüksek olan aday tercih edilir. Bu
durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.
9) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 18.04.2022 günü www.tki.gov.tr internet
adresinde duyurulacaktır. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine
geçerli sayılacaktır.
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10) YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın sona
ermesinden itibaren, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların Kurum tarafından ilan
edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Başkent Üniversitesine yapabileceklerdir. Postada
yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını TR97 0013 4000 0007 9691 0001
16 numaralı Başkent Üniversitesi hesabına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak
alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adresinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile
Kuruma veya bedam@baskent.edu.tr adresine e-posta yoluyla yapacaklardır.
11) SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile
birlikte Kurum tarafından ilan edilecek olup sözlü sınav, adayların;
a) 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 değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adayların başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının
65’den aşağı olmaması gerekir.
12) GİRİŞ SINAV NOTU
Giriş Sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Giriş Sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı
gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa, giriş sınav notu daha
yüksek olan adaylar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan
aday, bunun eşitliği halinde sözlü sınav notu yüksek olan aday, bunun da eşitliği halinde KPSS
puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
13) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 7 takvim günü
içinde dilekçe ile İdareye başvurmak suretiyle sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
14) DİĞER HUSUSLAR
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından
(www.tki.gov.tr) veya TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından (Hipodrom Cad.
No:12 Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.
Bilgi alınacak telefon numaraları: (312) 540 10 00 / 1202-1446-1509
İlanen duyurulur.
2406/1-1

Sayfa : 166

1 Mart 2022 – Sayı : 31765

RESMÎ GAZETE

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)
Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) BAŞHEKİMLİĞİ
Pozisyon
Numarası

H01

Unvanı

KPSS Puan
Türü

HEMŞİRE

2020 KPSS (P3)
En az 60 puan
almış olmak

Adet Aranan Nitelikler

24

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya
Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans
mezunu olmak.

A- GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı
çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için 2020 KPSS (P3)
puanı esas alınacaktır.
Hemşire adaylarının 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7) Son 1 (bir) yıl içerisinde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli
personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Yukarıda belirtilen pozisyona başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.
akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden başvuru yapacağı pozisyon için gerekli evrakları
sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
2) Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme
bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça
görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan
türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
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3) Adli Sicil Kaydı belgesi e-Devlet üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti
seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.
4) Mezuniyet belgesi e-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal
formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun
olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
6) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir
başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş)
gün içerisinde yapılabilecektir.
9) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
10) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek,
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için
2020 KPSS (P3) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve
istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.
akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı
olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1
(bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine
getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen
adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine şahsen
başvurması gerekmektedir.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
2258/1-1
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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ
KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI
Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca
devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
1-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden
tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve
6 flash bellek ile Rektörlüğe,
2-Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden
tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash
bellek ile Rektörlüğe,
3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya
uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya
ve 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını
yapmaları gerekmektedir.
4-Üniversitemizin aşağıdaki Tablo 2 ve 3’te belirtilen birimlerine, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak
atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların,
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri
tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını;
dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yükseklisans
diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript),
ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı
tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları
gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı
ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.
Tablo 1

Akademik
Birim

Sıra 1

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi

Sıra 2

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi

Sıra 3

Mühendislik ve
Mimarlık
Fakültesi

Bölüm
Yazılım
Mühendisliği
Yazılım
Mühendisliği

Mimarlık

Kadro

Kadro

Sayısı

Unvanı

1

1

3

Doç. Dr.

Dr. Öğretim
Üyesi
Dr. Öğretim
Üyesi

İlan Şartları
Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında doçentlik derecesine
sahip olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı,
Bilgisayar Donanımı alanlarının birinde doktora derecesine
sahip olmak
Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesine sahip olmak
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İç Mimarlık ve
Çevre

1

Tasarımı

Dr. Öğretim
Üyesi
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İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya Mimarlık
alanlarının birinde doktora / sanatta yeterlilik derecesine sahip
olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Dijital Oyun

Sıra 5

Sanat ve Tasarım

Dijital Oyun

Fakültesi

Tasarımı

3

Dr. Öğretim
Üyesi

Tasarımı, Grafik Tasarımı, Çizgi Film Animasyon veya Görsel
İletişim Tasarımı alanında doktora/sanatta yeterlilik derecesine
sahip olmak ve/veya Dijital oyun tasarımı alanında çalışmaları
olmak

Sıra 6

Sıra 7
Sıra 8

Tablo 2

Sıra 1

Sıra 2

İnsani Bilimler

Mütercim

Fakültesi

Tercümanlık

İnsani Bilimler
Fakültesi
Meslek
Yüksekokulu

Akademik
Birim
Meslek
Yüksekokulu

3

Psikoloji

1

Optisyenlik

1

Bölüm

Adalet

Meslek

İnşaat

Yüksekokulu

Teknolojisi

Dr. Öğretim
Üyesi

Üyesi

Sayısı

Unvanı

1

Öğretim
Görevlisi

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik alanında doktora derecesine sahip olmak

Doç. Dr.

Kadro

1

Dilbilimi alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak

Dr. Öğretim

Kadro

Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz

Göz Hastalıkları Bilim Alanı’nda doçentlik derecesine sahip
olmak

İlan Şartları
Üniversitelerin Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmak ve Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak

Öğretim

İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans

Görevlisi

yapmış olmak

ALES
70
EA
70
SAY

Yabancı
Dil
Muaf

Muaf

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz
İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, Gemi
Sıra 3

Meslek

Yat

Yüksekokulu

Kaptanlığı

3

Öğretim
Görevlisi

Makineleri İşletme Mühendisliği, Makine
Mühendisliği/ Makine Eğitmenliği veya Yat
Kaptanlığı alanında mesleki ve akademik

70
SAY

Muaf

tecrübe sahibi olmak kaydıyla herhangi bir
alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak

Sıra 4

Sıra 5

Sıra 6

Meslek
Yüksekokulu

Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi

Uygulamalı
İngilizce

3

Çevirmenlik

Meslek

Ameliyathane

Yüksekokulu

Hizmetleri

Meslek

Ağız ve Diş

Yüksekokulu

Sağlığı

Meslek

İlk ve Acil

Yüksekokulu

Yardım

Öğretim

veya İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu

Görevlisi

olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans

70
SÖZ-EA

Muaf

yapmış olmak
3

3

Öğretim
Görevlisi

Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri
alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili
alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak

Öğretim

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve aynı

Görevlisi

alanda uzmanlığını tamamlamış olmak.

70
SAY-EA
70
SAY

Muaf

Muaf

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi,
Sıra 7

3

Öğretim
Görevlisi

İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarından lisans

70

mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli

SAY-EA

yüksek lisans yapmış olmak

Muaf
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Meslek

Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu
Meslek
Yüksekokulu

Anestezi

3

Tıbbi
Laboratuvar

3

Teknikleri
Tıbbi
Görüntüleme

3

Teknikleri

Öğretim
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
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Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri
alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili
alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak
Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri
alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili
alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak
Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri
alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili
alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak

70
SAY-EA
70
SAY- EA
70
SAY-EA

Muaf

Muaf

Muaf

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bilimleri,
Sıra 11

Meslek
Yüksekokulu

Fizyoterapi

3

Öğretim

Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi alanlarından

Görevlisi

lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli

70
SAY-EA

Muaf

yüksek lisans yapmış olmak
Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek
Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi, Klinik Eczacılık,
Sıra 12

Meslek

Eczane

Yüksekokulu

Hizmetleri

1

Öğretim

Eczane İşletmeciliği veya Moleküler Biyoloji ve

Görevlisi

Genetik alanlarından lisans mezunu olmak

70
SAY

Muaf

ve/veya ilgili alanlarda tezli yüksek lisans
yapmış olmak
Mimarlık, Restorasyon, Restorasyon ve
Sıra 13

Meslek

Mimari

Yüksekokulu

Restorasyon

1

Öğretim
Görevlisi

Konservasyon, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon,
Koruma ve Restorasyon veya Koruma,
Yenileme ve Restorasyon alanlarının birinde

70
EA

Muaf

tezli yüksek lisans yapmış olmak
Sıra 14

Meslek

İç Mekan

Yüksekokulu

Tasarımı

1

Öğretim
Görevlisi

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya
Mimarlık alanlarının birinde yüksek lisans
yapmış olmak

70
SAY-EA

Muaf

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,

Sıra 15

Meslek
Yüksekokulu

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol

Bilişim
Güvenliği

3

Teknolojisi

Öğretim

Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

70

Görevlisi

veya Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

SAY

Muaf

lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak
Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf
Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

Sıra 16

Meslek

Çocuk

Yüksekokulu

Gelişimi

3

Öğretim

Psikoloji, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitim

Görevlisi

alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve ilgili SÖZ- EA

70

Muaf

alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak
Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek
Öğretim
Görevlisi
Sıra 17

Rektörlük

1
(Ortak
dersler)

lisans yapmış olmak, Yabancılara Türkçe
Öğretimi Sertifikasına (yükseköğretim
kurumlarında verilen yüz yüze eğitimle alınmış)
sahip olmak ve belgelendirmek koşuluyla
yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl online
ve yüz yüze ders verme tecrübesine sahip
olmak

70
SÖZ

50
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Birim

Bölüm
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Kadro

Kadro

Sayısı

Unvanı
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İlan Şartları

ALES

Yabancı
Dil

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,
Sıra 1

Mühendislik ve

Yazılım

Mimarlık Fakültesi Mühendisliği

1

Araştırma

Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı

Görevlisi

alanlarının birinde tezli yüksek lisans veya

70
SAY

50

doktora yapıyor olmak
Mühendislik ve
Sıra 2

Mimarlık

Mimarlık

1

Fakültesi

Sıra 3

Sıra 4

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İnsani Bilimler
Fakültesi

1

İşletmecilik

Psikoloji

Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans

Görevlisi

veya doktora yapıyor olmak

70
SAY- EA

50

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası

Uluslararası
Ticaret ve

Araştırma

Araştırma

Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans

70

Görevlisi

ve/veya Uluslararası Lojistik alanlarının birinde

EA

50

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
1

Araştırma

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek

70

Görevlisi

lisans veya doktora yapıyor olmak

EA

50

Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Sıra 5

İnsani Bilimler

Mütercim

Fakültesi

Tercümanlık

1

Araştırma
Görevlisi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim,

70

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının

SÖZ-

birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

80

EA

olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar
Sıra 6

Sanat ve Tasarım

Dijital Oyun

Fakültesi

Tasarımı

1

Araştırma

Bilimleri, Dijital Oyun Tasarımı, Grafik Tasarımı,

Görevlisi

Çizgi Film Animasyon veya Görsel İletişim
Tasarımı bölümlerinden tezli yüksek lisans veya

70
SÖZ-

50

SAY- EA

doktora/sanatta yeterlilik yapıyor olmak

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim
Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf
olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri
gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği
kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE- CPE-CAE) puan muadili bir
puan almış olmak.
Duyuru Başlama
Tarihi

Son Başvuru

Ön Değerlendirme

Yazılı Sınav

Tarihi

Sonuç Tarihi

Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai
Değerlendirme” Tarihi

Yer: (Antalya AKEV
01.03.2022

15.03.2022

21.03.2022

23.03.2022

Üniversitesi Kadriye

28.03.2022

Kampüsü / 14.00)
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Iğdır İli Aralık Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Iğdır İli Aralık Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve
Atama Yönetmeliği”nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya
açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra

Kadro

No

Unvanı

Sınıfı Kadro Derecesi Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

KPSS

Türü

Puanı

P3

75

Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerin İnşaat
1

Mühendis THS

5

1

Mühendisliği

Kadın/Erkek

bölümünden mezun
olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 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 kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
www.aralik.bel.tr temin edilecektir.
b) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 04.04.2022 gününden
06.04.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında)
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.aralik.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne
(Aralık Belediyesi Hizmet Binası Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Aralık/IĞDIR)
müracaatlarını yapabileceklerdir.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
* Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
* Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
* Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
07.04.2022 tarihinde Belediyemiz www.aralik.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
* Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
* Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
* Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
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adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
* Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Aralık Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 18.04.2022 günü saat 09.30”da başlamak üzere Karşıyaka Mahallesi Atatürk
Caddesi No. 2 Aralık/IĞDIR adresindeki Aralık Belediye Başkanlığı –IĞDIR adresinde
yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
II. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
III. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
IV. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınav Değerlendirme;
* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
* Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
* Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
* En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyemizin www.aralik.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin 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.
2193/1-1
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim
görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15
gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir.
Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi
yapılacaktır.
A) ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
Aranılan Nitelikler:
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak.
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama
kriterlerini sağlamış olmak.
B) ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir
belge. (Araştırma Görevlileri için)
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans
derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için)
Aranılan Nitelikler:
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
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3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Fakülte

Bölüm/Ana
Bilim Dalı

Unvan

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Yöneylem araştırması alanında yüksek lisans ve doktora yapmış
olmak, bu alanda araştırma ve uluslararası bilimsel dergilerde nitelikli
yayınlar yapmış olmak, ilgili alanlarda ders verebilir durumda olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği
alanında almış olmak. Endüstri Mühendisliği alanında araştırma,
uluslararası bilimsel dergilerde nitelikli yayınlar yapmış ve ilgili alanda
ders vermiş olmak.

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya Mühendisliği
alanında almış olmak.

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Makina mühendisliği lisans yüksek lisans ve doktora derecesine
sahip olmak, akıllı imalat sistemleri konusunda yayınları olmak.

1

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans
programından mezun olmak. Kontrol, robotik, otonom araçlar veya
elektronik alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak veya
araştırma deneyimi olmak, bu alanlarda ve elektronik, sayısal
elektronik, mikro işlemci gibi alanlardan bir veya bir kaçında ders
verebilir durumda olmak.

1

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili
ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi Bölümlerinin birinden Lisans
Diplomasına sahip olmak. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dili
ve Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz
Dilbilimi alanlarından birinden almış olmak. Çeviri dersi vermiş olmak.
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim
Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Mühendislik
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi

Kimya
Mühendisliği
Bölümü
Makina
Mühendisliği
Bölümü

Mühendislik
Fakültesi

Mekatronik
Mühendisliği

Dr. Öğretim
Üyesi

Fen Edebiyat
Fakültesi

İngilizce
Mütercim ve
Tercümanlık
Bölümü

Dr. Öğretim
Görevlisi

Yabancı Diller
Yüksekokulu

Temel
İngilizce ve
Modern Diller
Bölümü

Öğretim
Görevlisi

5

Fen Edebiyat
Fakültesi

Matematik
Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

Fen Edebiyat
Fakültesi

Psikoloji
Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

Mühendislik
Fakültesi

Mekatronik
Mühendisliği
Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine
Mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dalında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak veya başlayacak olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği
Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

Endüstri mühendisliği doktora programına kayıtlı olmak.

Matematik bölümü mezunu olup matematik veya uygulamalı
matematik ana bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak, matlab programı kullanıyor olmak
Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup psikolojinin, uygulamalı ya da
klinik alt alanlarında veya tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor
olmak.
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm

Hemşirelik

Ebelik

Ergoterapi

Unvan
Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi
Araştırma
Görevlisi

Kadro

ALES

Yabancı Dil

Sayısı

Puanı

Puanı

1

70/SAY

50

Aranan Nitelik
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik Anabilim
dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olup, Ebelik ya da

1

70/SAY

50

Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği alanında tezli yüksek
lisans yapıyor veya yapmış olmak.

1

70/SAY

50

Ergoterapi alanında lisans yapmış olmak ve tezli yüksek lisans
yapmış/yapıyor olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Bölüm
Yönetim
Bilişim
Sistemleri

Unvan

Kadro

ALES

Yabancı Dil

Sayısı

Puanı

Puanı

Aranan Nitelik
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Araştırma
Görevlisi

1

70/EA

50

veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans
yapmış olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış/yapıyor
olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
Tıbbi
Laboratuvar
Teknikleri
Tıbbi
Laboratuvar
Teknikleri
Odyometri

Unvan

Öğretim
Görevlisi

Öğretim
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi

Eczane

Öğretim

Hizmetleri

Görevlisi

Anestezi

Öğretim
Görevlisi

Kadro

ALES

Yabancı Dil

Sayısı

Puanı

Puanı

1

70/SAY

Muaf

Aranan Nitelik
Biyoloji Lisans Mezunu olmak, Fizyoloji alanında Yüksek
lisans Yapmış olmak Yükseköğretim Kurumlarında En Az 1 yıl
ders vermiş olmak.

1

70/SAY

Muaf

1

70/SAY

Muaf

2

70/SAY

Muaf

1

70/SAY

Muaf

Tıbbi Mikrobiyoloji veya Tıbbi Biyoloji alanlarından birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak
Odyoloji Lisans mezunu olmak. Odyoloji alanında Tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Eczacılık Fakültesi
bölümlerinin birisinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olup Cerrahi Hastalıklar
Hemşireliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olup Tezli Yüksek Lisans

Anestezi

Öğretim
Görevlisi

1

70/SAY

Muaf

Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti
Sonrası Hastanelerin Yoğun Bakım Birimleri ya da
Ameliyathanelerinde En Az 1 (bir) Yıl Deneyim Sahibi Olmak.

Sayfa : 178
Çocuk

Öğretim

Gelişimi

Görevlisi

Çocuk

Öğretim

Gelişimi

Görevlisi

Ağız ve Diş

Öğretim

Sağlığı

Görevlisi

Diş Protezi

Öğretim

Teknolojisi

Görevlisi

Patoloji
Laboratuvar
Teknikleri

Diyaliz

Öğretim
Görevlisi

Öğretim
Görevlisi

Ameliyat

Öğretim

Hizmetleri

Görevlisi

Radyoterapi
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Öğretim
Görevlisi

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek

1

70/EA-SÖZ

Muaf

2

70/EA-SÖZ

Muaf

2

70/SAY

Muaf

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

2

70/SAY

Muaf

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

1

70/SAY

Muaf

lisans yapmış olmak.
Psikoloji lisans mezunu olup klinik psikoloji alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak

Histoloji-Embriyoloji veya Patoloji anabilim dallarından birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi

3

70/SAY-EA

Muaf

veya Sosyal Hizmet alanlarından birinde lisans mezunu olmak.
İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi

3

70/SAY-EA

Muaf

veya Sosyal Hizmet alanlarından birinde lisans mezunu olmak.
İlgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik veya Sağlık Yönetimi

3

70/SAY-EA

Muaf

alanlarından birinde lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU
Program

Unvan

Bilgisayar

Öğretim

Programcılığı

Görevlisi

Kadro

ALES

Yabancı Dil

Sayısı

Puanı

Puanı

Aranan Nitelik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektronik

1

70/SAY

Muaf

Haberleşme

alanında

yüksek

lisans

mezunu

olmak.

Belgelendirmek koşuluyla İş Sağlığı ve Güvenliği alanında
deneyimli olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve

Bilgisayar

Öğretim

Programcılığı

Görevlisi

2

70/SAY

Muaf

Öğretim

Teknolojileri

Öğretmenliği,

Bilişim

Sistemleri

Öğretmenliği, Yönetim ve Bilişim Sistemleri lisans mezunu
olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Uygulamalı
İngilizce ve
Çevirmenlik

Öğretim
Görevlisi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim2

70/SÖZ

85

Tercümanlık (İngilizce) lisans mezunu olup, alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,

Sivil Havacılık
ve Kabin
Hizmetleri

Öğretim
Görevlisi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Seyahat İşletmeciliği lisans
1

70/SÖZ

Muaf

mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek
kaydıyla havacılık alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak veya
tezli yüksek lisans yapmış olmak
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İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, Ulaştırma alanında
İnşaat

Öğretim

Teknolojisi

Görevlisi

1

70/SAY

Muaf

tezli yüksek lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora
yapıyor olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim
kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak

Spor Yönetimi

Adalet

Öğretim
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri
1

70/SÖZ

Muaf

Fakültesi mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

1

70/EA

Muaf

Hukuk Fakültesi mezunu olup alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Başvuru Başlangıç Tarihi

01.03.2022

Sınav Giriş Tarihi

22.03.2022

Son Başvuru Tarihi

15.03.2022

Sonuç Açıklama Tarihi

25.03.2022

Ön Değerlendirme Açıklama
Tarihi
Başvuru Şekli

18.03.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet
Sitesi

www.avrasya.edu.tr

Şahsen veya Posta İle (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No:35/A (Pelitli

Başvuru Adresi

Yerleşkesi) Ortahisar/TRABZON
Telefon:0 462 334 05 50 Personel Daire Başkanlığı Dahili : 1217

A. GENEL ŞARTLAR :
1. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden
yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin
dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin
yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de
yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve
adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.
4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır.
5. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle
8’inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “seksen” ibaresi “seksen beş” olarak
değiştirilmiştir. Bu nedenle Yabancı Dille öğretim yapılan bölümler için asgari yabancı dil puanı
şartı 85’tir.
B. ÖZEL ŞARTLAR:
1.Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya
sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2.Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami
süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen
araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

Sayfa : 180
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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin
ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. Lisans/Yüksek Lisans Transkripti (onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu
belge)
7. ALES belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden alınan karekodlu sonuç
belgesi)
8. Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden alınan karekodlu
sonuç belgesi)
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik fotoğraf)
10. Alanında tecrübe belgesi (İlan edilen kadronun özel şartlarında tecrübe şartı var ise
gereklidir.)
11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet
Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.
ÖNEMLİ NOTLAR
1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasya.edu.tr) yayımlanacaktır.
İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak
onaylanması gerekmektedir.
4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7. Üniversitenin/İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Kazanan adaylar Üniversitenin belirlediği tarihte göreve başlar.
8. e-Devlet kapısı alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru
yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön
değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya
hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı
suretini getirmesi gerekmektedir.
2369/1/1-1
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Sayfa : 181

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili
Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857
sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli
Belgeler;
Profesörler: Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2
adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı olmadığına dair belge (edevlet) doçentlik belgesi ve diğer öğrenim belgeleri YÖK denklik belgesi (yurt dışından alınmış
diplomalar için) İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul
edilen yabancı dil sınavı) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 6 adet
dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.
Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe,
özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti ile diğer öğrenim belgeleri, İngilizce Dil belgesi
(YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan
örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-devlet) bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.
Doktor Öğretim Üyeleri: Başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet
fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile
varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da
ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet
fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.
Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında
belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca
onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Moleküler Biyoloji ve
Genetik (İngilizce)
Psikoloji
Psikoloji

Bölüm
Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği

Unvan
Profesör

Kadro Sayısı
2

Doçent
Doktor Öğretim Üyesi

2
2

Aranan Nitelik
İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim
Tercümanlık lisans mezunu olup, belirtilen alanlardan birinde doktora
yapmış olmak

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik
alanlarından birinden lisans mezunu olup, aynı alanlardan birinde
doktora yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak
Profesör
1
ve Akredite Şema Terapisti olmak.
Psikolojinin alt dallarında, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
alanlarından birinde doktora yapmış olmak veya Tıp Fakültesi
Doktor Öğretim Üyesi
2
mezunu olup Psikiyatri alanında uzmanlığını almış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Unvan
Kadro Sayısı
Aranan Nitelik
Doçent

1

Doktor Öğretim Üyesi

1

Profesör
Doçent

1
2

Doktor Öğretim Üyesi
Profesör

3
1

Doçent
Doktor Öğretim Üyesi

2
2

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında doktor yapmış olmak

Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında doktor yapmış olmak

Sayfa : 182
Bilgisayar
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Profesör

1

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

2

Profesör

1

İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalında doktor yapmış olmak
Fizik alanında Doçentliğini almış olmak ve Astrofizik alanında
çalışmalar yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl
yurtdışı deneyimine sahip olmak

Profesör

1

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

2

Profesör

2

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

2

Profesör

2

Konstrüksiyon ve İmalat, Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiği,

Doçent

2

Termodinamik veya Mekanik Anabilim dallarından birinde doktora

Doktor Öğretim Üyesi

2

yapmış olmak.

Doçent
Mimarlık
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Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktor Öğretim Üyesi

1

Profesör

1

Doçent

1

Doktor Öğretim Üyesi

1

Unvan

Kadro Sayısı

Haberleşme, Kontrol, İşaret İşleme, Elektrik veya Elektronik Anabilim
dallarından birinde doktora yapmış olmak
Yapı Malzemesi, Yapı İşletmesi, Ulaştırma, Hidrolik veya Geoteknik
Anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak

Bina Bilgisi anabilim dalında doktora yapmış olmak
Yapı Bilgisi anabilim dalında doktora yapmış olmak
Mimarlık veya İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm

Profesör

Aranan Nitelik
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği,

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

2

Doğum

ve

Kadın

Hastalıkları

Hemşireliği,

hastalıklar/ameliyathane hemşireliği, Psikiyatri

Cerrahi

Hemşireliği, İç

Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak
Çocuk Gelişimi
Ebelik

Ergoterapi

Doçent

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği alanında

Doktor Öğretim Üyesi

2

doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Profesör

1

Ergoterapi,

Doçent

1

Nöroloji(Tıp), Beyin ve Sinir Cerrahisi(Tıp) veya Romatoloji(Tıp)

3

alanında doktorasını yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Kadın Hastalıkları ve doğum veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
alanında doktora/uzmanlığı bulunmak
Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon,

Ortopedi(Tıp),

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm

Unvan

Siyaset Bilimi ve

Doktor Öğretim

Kamu Yönetimi

Üyesi

Kadro Sayısı
2

Aranan Nitelik
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi alanlarından
birinde doktora yapmış olmak

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Profesör

1

Yönetim Bilişim

Doçent

1

Sistemleri

Doktor Öğretim
Üyesi

3

Aranan Nitelik
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak.

Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No:35/A (Pelitli
Başvuru Adresi

Yerleşkesi) Ortahisar/TRABZON
Telefon:0 462 334 05 50 Personel Daire Başkanlığı Dahili : 1217

2369/2/1-1
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında
sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2
nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
1. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1.1. Başvuru Takvimi
Başvuru başlangıç tarihi
Son başvuru tarihi

01 Mart 2022 Salı
15 Mart 2022 Salı (Mesai saati bitimi 17.00)

Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi

25 Mart 2022 Cuma
https://www.btu.edu.tr/

Kazanan adayların en son evrak teslim
tarihi
Açıklama

11 Nisan 2022 Pazartesi (Mesai saati bitimi 17.00)

Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
1.2. BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri
gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar istenilen bilgi ve belgelerini “BURSA
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Personel Daire Başkanlığı) Mimar Sinan Mahallesi
Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok oda no: 167 Yıldırım / BURSA” adresine
gönderecektir.
- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (224) 300 32 15, 0 (224) 300 32 11
telefonlardan bilgi alabilecektir.
2. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER
KPSS
İLAN

POZİSYON ADET MEZUNİYET

ARANAN ŞARTLAR

PUAN
TÜRÜ

-Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak,
-Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
KPSS
2022/1

Avukat

1

Lisans

(P3)
2020

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70
puan almış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık
problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)

KPSS
2022/2

Mimar

1

Lisans

- Mimarlık lisans programlarının birinden mezun olmak.

(P3)

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70

2020

puan almış olmak.
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KPSS

2022/3

Mühendis

1

Lisans

Mühendis

1

Lisans

- İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak

(P3)

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70

2020

puan almış olmak.

KPSS
2022/4
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(P3)
2020

-Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70
puan almış olmak.
-İşletme lisans programından mezun olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70
puan almış olmak,

2022/5

Büro
Personeli

KPSS
2

Lisans

(P3)
2020

-İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Sertifikası, İnsan Kaynakları
Planlaması Eğitim Sertifikası, Etkili İletişim Teknikleri Eğitim
Sertifikası, Yönetici Asistanlığı Eğitim belgesi ile MEB onaylı
Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,
-Belgelendirmek kaydıyla, bir kamu kurumunda en az 5 yıl
yönetici asistanı veya sekreter olarak çalışma tecrübesine
sahip olmak.
-Bilgisayar Öğretmenliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar

KPSS
2022/6

Programcı

1

Lisans

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının

(P3)

birinden mezun olmak.

2020

- İngilizceden en az (D) düzeyinde Yabancı Dil bilgisine sahip
olmak
-Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs

2022/7

Tekniker
(Peyzaj)

1

Önlisans

KPSS

Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı önlisans programlarının

(P93)

birinden mezun olmak,

2020

-Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl saha/şantiye/ uygulama
tecrübesine sahip olmak.
-Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar; Bilgisayar; Bilgisayar

2022/8

Tekniker
(Bilgisayar)

KPSS
1

Önlisans

(P93)
2020

Bilimleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Operatörlüğü;
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği; Bilgisayar Teknolojileri
ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi;
Bilgisayar Teknolojisi; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
önlisans programlarının birinden mezun olmak,
-Otobüs kaptanlığı veya Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Önlisans mezunu olmak,
-E sınıfı ehliyet, SRC2, SRC4 ve Psikoteknik belgesine sahip
olmak.
-Askerliğini yapmış olmak.

Destek
2022/9

Personeli
(Şoför)

2

Önlisans

KPSS

-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış

(P93)

olmak.

2020

-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
-Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık
problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
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-Ortaöğretim (Lise ve Dengi); Bahçecilik Alanı ve Dalları /
Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları / Tarım Alanı ve Dallarının
birinden mezun olmak.
-Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda
çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Destek
2022/10

Personeli
(Bahçıvan)

2

Ortaöğretim

(Erkek)

KPSS

-Askerliğini yapmış olmak.

(P94)

-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış

2020

olmak.
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık
problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)

Destek
2022/11

Personeli
(Temizlik)

KPSS
7

Ortaöğretim

2020

(Erkek)

Destek
2022/12

Personeli
(Temizlik)

(P94)

KPSS
5

Ortaöğretim

(P94)
2020

(Bayan)

Koruma ve
KPSS

Güvenlik

(P93)

Görevlisi
2022/13

(Erkek)

5

Önlisans

2020

-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
-Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda
çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-Askerliğini yapmış olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak.
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık
problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)
-Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
-Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda
çalışmaya engel bir durumu olmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış
olmak.
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık
problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
- Özel Güvenlik ve Koruma önlisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/
silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık
alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre
cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla,
13 den az olmamak, - Başvuruda kilo / boy bilgisi için (Sağlık
kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge
istenecektir.)
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-Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,
-Askerliğini yapmış olmak.
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı
bulunmamak,
-B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

-

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık

problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan
alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya
hak kazanma durumunda istenecektir.)

3. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
3.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
- Başvuru formu,
- 2020 KPSS sonuç belgesi,
- 2 (iki) adet fotoğraf (Bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
- Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve B Sınıfı ehliyet (Koruma ve Güvenlik Görevlisi
kadrosu için)
- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
- Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için, e-Devletten alınan kare kodlu belgeler
kabul edilir.)
- Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Avukatlık ruhsatnamesi, (Avukat kadrosu için)
- İngilizceden en az (D) düzeyinde Yabancı Dil Belgesi (Programcı kadrosu için)
- E sınıfı ehliyet- SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı
sureti (Şoför kadrosu için)
- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belge
(koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için)
4. GENEL ŞARTLAR
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak zorunludur.
4.2. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4.3. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93,
Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4.4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı
Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
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4.5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
4.6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları
iptal edilecektir.
4.7. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
4.8.Programcı kadrosu için; Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan
üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim
gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora
yapmış

olmak

(Bu

şekilde

başvuranların

puanlama

kriterleri

ve

ücret

kriterlerinin

değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya yabancı dil Bilgisi
seviye tespit sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS
dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav
sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru
tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.)
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
5.1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen
belgeler Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar,
sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan
başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan
puan sıralaması dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır
5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
2296/1-1
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru
alınacaktır.
KPSS
KPSS
Sıra Kadro Hizmet Kadro Kadro
Niteliği
Cinsiyeti Puan
Puanı
No Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi
Türü
Mahalli İdareler, Mahalli
İdareler (Zabıta), Yerel
Yönetimler, Acil Durum
ve Afet Yönetimi, Özel
Güvenlik ve Koruma,
Turizm ve Otel
En az
Zabıta
Kadın /
İşletmeciliği, Turizm ve
1
GİH
10
75
P93
70
Memuru
Erkek
Seyahat Hizmetleri,
puan
Ulaştırma ve Trafik
Hizmetleri veya Adalet Ön
Lisans programlarının
birinden mezun olmak, en
az (B) sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
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:
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için 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,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
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• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik
ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve aşağıdaki belgeleri
ekleyeceklerdir:
• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devletten alınan barkodlu çıktısı (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Başvurular 04/04/2022 tarihinden 08/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen
tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte,
Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere Elazığ Yolu
Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna
(Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek
başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
• Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 15/04/2022 tarihinde
Belediyemiz web sayfası https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresinde ilan edilecek olup, adaylara
sınav giriş belgeleri beyan ettikleri adreslerine posta yoluyla gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
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• Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 09/05/2022 - 23/05/2022 tarihleri arasında Fırat Mahallesi
Dorşin Caddesi Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonunda
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 katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsayacaktır.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyemizin https://www.diyarbakir.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer
alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin 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.
2194/1-1
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İstanbul İli Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:
ZABITA MEMURU ALIMI İLANI
İstanbul ili Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tâbi 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 belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Sıra

Kadro

No

Unvanı

Sınıfı Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

KPSS

Puan

Taban

Türü

Puanı

- Bilgisayar Teknolojisi, Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler
1

Zabıta
Memuru

ve Tanıtım, Reklamcılık, Halkla İlişkiler
GİH

8

3

ve Reklamcılık, Grafik Tasarımı, İnsan

Kadın

KPSSP93

Erkek

KPSSP93

Erkek

KPSSP3

Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi
ön

lisans programlarının

En az
70

birinden

mezun olmak.
- Herhangi bir ön lisans programından
2

Zabıta
Memuru

GİH

8

14

mezun olmak.
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip

En az
70

olmak.
- Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin; İktisat, Kamu Yönetimi,
İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, İletişim Bilimleri,
Yerel Yönetimler, Fotoğraf ve Video,
3

Zabıta
Memuru

GİH

8

25

Fotoğraf,

Halkla

İlişkiler

ve

Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

En az
70

Reklamcılık, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık programlarının birinden
mezun olmak.
- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
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3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine 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 veya bedensel engeli
bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde, Önlisans 2020 KPSSP93 türünde Kamu
Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve
boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve
kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru Sırasında;
1. Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet sayfasından
www.zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden temin edilecektir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet
üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
5. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
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6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
7. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
1. Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen
diğer belgelerle birlikte 04/04/2022’den 08/04/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde
saat 09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul
adresinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
1. 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.
2.Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı,
başvuruların

değerlendirilmesine

müteakip,

18/04/2022

tarihinde

Belediyemizin

www.zeytinburnu.istanbul resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni
Zeytinburnu Belediyesi resmi internet sayfasından www.zeytinburnu.istanbul temin edeceklerdir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5. Sınava

katılma

hakkı

elde

edemeyen

adaylara

herhangi

bir

bildirimde

bulunulmayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; Sözlü ve Uygulamalı
sınav 25/04/2022-28/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınav Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Zeytinburnu/İSTANBUL
adresinde bulunan Belediyemiz ana hizmet binasında yapılacaktır.
Sözlü ve uygulama sınav belirtilen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
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Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsayacaktır.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır 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; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması 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 sayfasından (www.zeytinburnu.istanbul) ilan edilecektir.
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

(www.zeytinburnu.istanbul) 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.

2195/1-1

1 Mart 2022 – Sayı : 31765

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Başvuru Tarihi
: 01/03/2022
Son Başvuru Tarihi
: 15/03/2022
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi
: 17/03/ 2022
Sınav Tarihi
: 21/03/ 2022
Sonuç Açıklama Tarihi
: 23/03 / 2022
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.
Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru
koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna
müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim
Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte
Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları
gerekmektedir.
ADRES : OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA
TÜM ADAYLARDAN İSTENEN
BELGELER
1- Başvurdukları

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN

GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ

BELGELER

birimi

belirten

dilekçe.
2- Özgeçmiş.

BELGELER
1- Öğretim görevlileri için en az tezli

1- Yayın listesi
2- Doçentlik belgesi

yüksek lisans derecesine sahip olmak

3- İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce

ve

bunu

belgelemek.

Araştırma

fotoğraf

dilinden en az 80 puan alındığını gösterir,

Görevlileri için en az tezli yüksek lisans

adı,

YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi

yaptığını

soyadı ve başvurulan kadro

Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul

belgelemek.

3- İki

adet

vesikalık

(fotoğrafların

arkasına

yazılacaktır).
5- Onaylı

diploma

4- Profesörler

için

bilimsel

çalışma

ve

fotokopileri

yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6

(lisans, yüksek lisans ve varsa

adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim

doktora).

Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını

Yurtdışında

diplomaların

alınan

Üniversitelerarası

yapıyor

olduğunu

2- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş

Edilen Sınav Sonuç Belgesi.

4- Nüfus Cüzdanı Örneği.

veya

kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.

ALES’ten

en

az

70,00

(yetmiş)

alındığına dair ÖSYM sınav sonuç
belgesi.
3- Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa
doktora) transkript belgeleri.

Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekir.
6- SGK Hizmet Dökümü.
7- Adli Sicil Belgesi.
8- Erkek

adaylar

için

askerlik

durumunu gösterir belge.

ÖZEL ŞARTLAR
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili
birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep
edemeyeceklerdir.
• Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.
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BÖLÜM /
PROGRAM

Prof.

Doç.

Dr. Öğr.
üyesi

ÖĞRETİM ÜYESİ (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) KADROLARI İÇİN
ARANAN ŞARTLAR
Üniversitelerin Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi

Mimarlık ve
Tasarım
Fakültesi

Film -Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim Tasarımı ve
Görsel İletişim
Tasarımı (Türkçe)

3

Yönetimi, İletişim Bilimleri Bölümü, İletişim ve Tasarımı Bölümü, Radyo
TV ve Sinema, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Sanatları, Resim,
Fotoğraf bölümleri veya ilgili alanların birinden lisans mezunu olmak
veya ilgili alanların birinde lisansüstü veya doktora yapmış olmak.
Üniversitelerin Dijital Oyun Tasarımı, Mühendislik, Mimarlık, Bilgisayar

Mimarlık ve
Tasarım
Fakültesi

Programcılığı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi
Dijital Oyun
Tasarımı (Türkçe)

3

Film -Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim ve Tasarımı, Radyo
TV,Sinema, Resim, Fotoğraf bölümlerinden veya ilgili alanların
birinden lisans mezunu olmak veya ilgili alanların birinde lisansüstü
veya doktora yapmış olmak.
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Lisansüstü derecelerini Hukuk

İktisadi ve İdari

Yönetim Bilişim

Bilimler Fakültesi

Sistemleri (Türkçe)

alanında almış olmak. Doçentliğini Mali Hukuk alanında almış olmak.
1

Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak; tercihen Maliye, İdare
Hukuku dersleri vermiş olmak. Alanında bilimsel araştırma ve yayınlar
yapmış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Yazılım
Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora
1

(İngilizce)

olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

İnşaat ve Çevre
Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora
2

(İngilizce )

Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans,
1

(İngilizce)

Çevre Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora
1

(İngilizce )

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini endüstri mühendisliği
3

(İngilizce)

alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör

Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya ilgili
3

(İngilizce

alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak ve
tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

Robotik ve Yapay
Zeka Mühendisliği

alanında almış olmak; yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği

tecrübesine sahip olmak.

Havacılık ve Uzay
Mühendisliği

derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış
olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

Endüstri
Mühendisliği

lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik
çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

İnşaat ve Çevre
Mühendisliği

derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış
olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

Bilgisayar
Mühendisliği

derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü,
2

(İngilizce)

doktora derecelerine sahip olmak. Yapay zeka alanında akademik
çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Makine, Mekatronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili

Mühendislik
Fakültesi

Robotik ve Yapay
Zeka Mühendisliği
(İngilizce)

alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Makine
2

Müh. (Robotik, Otonom araçlar) veya Elektrik-Elektronik (Kontrol)
alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör
tecrübesine sahip olmak.
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Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Müh. veya ilgili alanlarda lisans,

Blok Zinciri
Mühendisliği

lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Kripto paralar, Blok

3

zinciri, veri tabanı veya veri madenciliği alanlarında akademik

(İngilizce)

çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Makine Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora

Makine
Mühendisliği
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derecelerine sahip olmak. Makine Mühendisliği alanında çalışmalar

1

yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.

(İngilizce)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü,
Mühendislik
Fakültesi

Robotik ve Yapay
Zeka Mühendisliği

doktora derecelerine sahip olmak. Yapay Zeka uygulamaları, Elektrikli
Taşıtlar, Proje Yönetimi ve Sürme devreleri ve motor kontrol sistemleri

1

alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör

(İngilizce)

tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

İlgili alanlarda doktora yapmış olmak. Güç elektroniği, elektrik

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği

makinaları, mikroişlemciler-gömülü sistem, yüksek gerilim, batarya

1

sistemleri, elektrikli araçlar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

(Türkçe)

Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak
Malzeme Bilimi ve Nanateknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Metalürji

Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği

2

(İngilizce)

Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora
derecelerine sahip olmak. Malzeme veya metalürji alanında çalışmalar
yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Meslek

Bilişim Güvenliği

Yüksekokulu

Teknolojisi

Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği
1

bölümlerinin birinden lisans ve bilişim güvenliği alanıyla ilgili bölümlerin
birinden doktora derecesine ve ilgili alanda sektör tecrübesine sahip
olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Ürünleri
Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Meslek
Yüksekokulu

Çok Boyutlu
Modelleme ve

bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak ve ilgili alanlarda
1

yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak. 3B Modelleme,
Görselleştirme ve Animasyon alanında çalışmalar yapmış olmak. 3DS

Animasyon

Max, Blender, Cinema4D programlarından birinin kullanımı konusunda
tecrübeli olmak.
Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme
Meslek

Üretimde Kalite

Yüksekokulu

Kontrol

Bilim ve Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin birinden
1

lisans, ilgili bölümlerin birinden doktora derecesine sahip olmak.
Üretimde Kalite Kontrol ile ilgili çalışma yapmış ve bu konuda sektör
tecrübesine sahip olmak.
Dijital Oyun Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı,
Animasyon Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve Animasyon, İletişim
Tasarımı ve Yönetimi, Radyo TV ve Sinema, Yeni Medya, Medya ve
Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişim,
Sinema

Meslek

Dijital Oyun

Yüksekokulu

Teknolojileri

1

ve

Dijital

Medya,

Bilgisayar

Mühendisliği,

Yazılım

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim
Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım
Geliştirme, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda doktora
eğitimini tamamlamış ve dijital oyun geliştirme alanında çalışmalar
yapmış olmak.
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ( DERS VERECEK)/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Üniversitelerin Dijital Oyun Tasarımı, Mühendislik, Mimarlık, Bilgisayar
Programcılığı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi
Film -Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim ve Tasarımı, Radyo
Mimarlık ve
Tasarım
Fakültesi

Dijital Oyun

Araştırma Görevlisi

Tasarımı (Türkçe)

1

TV,Sinema, Resim, Fotoğraf bölümlerinden veya ilgili alanların
birinden lisans mezunu olmak veya ilgili alanların birinde tezli yüksek
lisans ya da doktora yapıyor olmak. ALES’ten alanında(SAY) en az 70
puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil
Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 50 puan almış
olmak.
Üniversitelerin Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi
Film -Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim Tasarımı ve
Yönetimi, İletişim Bilimleri Bölümü, İletişim ve Tasarımı Bölümü, Radyo

Mimarlık ve
Tasarım
Fakültesi

Görsel İletişim

Araştırma Görevlisi

Tasarımı (Türkçe)

1

TV ve Sinema, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Sanatları, Resim,
Fotoğraf bölümleri veya ilgili alanların birinden lisans mezunu olmak
veya ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor
olmak. ALES’ten alanında(SÖZ) en az 70 puan almış olmak; YÖK
tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri
kabul edilen sınavdan en az 50 puan almış olmak.

İnşaat ve Çevre
Mühendislik

Mühendisliği

Fakültesi

(İngilizce )

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi

Block Chain Zinciri
Mühendisliği
(İngilizce)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
(Türkçe)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
(İngilizce )
Bilgisayar
Mühendisliği
(İngilizce)
Makine
Mühendisliği
(İngilizce)
Endüstri
Mühendisliği
(İngilizce)
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği
(İngilizce)

Araştırma Görevlisi
1

Araştırma Görevlisi
1

Araştırma Görevlisi
1

Araştırma Görevlisi
1

Araştırma Görevlisi
1

Araştırma Görevlisi
1

Araştırma Görevlisi
1

Araştırma Görevlisi
1

İnşaat Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. Alanında yüksek
lisans ve ya doktora yapıyor olmak

Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Müh. veya ilgili alanlarda lisans
mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak;
alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak;
alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans
mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
Makine mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Endüstri mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Makine Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği
lisans mezunu olmak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği
alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
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Mühendislik
Fakültesi

Robotik ve Yapay
Zeka Mühendisliği
(İngilizce)
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Makine, Mekatronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yapay Zeka,
Araştırma Görevlisi

Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans mezunu olmak. İlgili

1

alanlarda (Robotik, Kontrol, Yapay Zeka) yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Meslek

Bilişim Güvenliği

Yüksekokulu

Teknolojisi

Öğretim Görevlisi

Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Ders Verecek)

bölümlerinin birinden lisans ve bilişim güvenliği alanıyla ilgili bölümlerin

1

birinden yüksek lisans derecesine ve ilgili alanda sektör tecrübesine
sahip olmak.
Dijital Oyun Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı,
Animasyon Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve Animasyon, İletişim
Tasarımı ve Yönetimi, Radyo TV ve Sinema, Yeni Medya, Medya ve
Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişim,

Meslek

Dijital Oyun

Yüksekokulu

Teknolojileri

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
3

Sinema

ve

Dijital

Medya,

Bilgisayar

Mühendisliği,

Yazılım

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim
Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım
Geliştirme, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda yüksek
lisans eğitimini tamamlamış ve dijital oyun geliştirme alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Uçak

Mühendisliği, Uçak

Gövde

Motor

Bakım, Uçak

Elektrik

Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, Havacılık Elektrik Elektroniği,
Meslek
Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

Öğretim Görevlisi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği,

(Ders Verecek)

Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik

3

Mühendisliği ve Pilotaj bölümlerinin birinden lisans ve belirtilen
alanların birinden en az yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği,

Meslek

Sürdürülebilir

Yüksekokulu

Tasarım

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
3

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği, İmalat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerinin
birinden lisans ve belirtilen alanların birinden en az yüksek lisans
derecesine sahip olmak. Sürdürülebilir Tasarım ile ilgili çalışmalara ve
bu konuda sektör tecrübesine sahip olmak.

Meslek
Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi
Endüstriyel Aşçılık

(Ders Verecek)
3

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama
İşletmeciliği, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Aile Ekonomisi ve Beslenme
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası
aşçılık alanında en az iki (2) yıl deneyim sahibi olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviri
Bilim (İngilizce) alanlarından birisinden lisans mezunu olmak; ilgili

Rektörlük

Yabancı Diller
Bölüm Başkanlığı

Öğretim Görevlisi

alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanındaki ALES puan

(Ders Verecek)

türünden en az 70 puan almış olmak. ÖSYM tarafından yapılan

10

İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puan almış olmak. Yurtdışı mezunu olanlardan denklik belgesi
istenilmektedir
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Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

1

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25/02/2022 Tarihli ve 2022/261
Sayılı Kararı

2

YÖNETMELİKLER
–– Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 Tarihli ve 10817 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2022 Tarihli ve 10818, 10819, 10820
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6
7
39

40
41

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2019/110, K: 2021/85 Sayılı
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–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/103, K: 2021/107 Sayılı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2022 Tarihli ve 2018/20732 Başvuru Numaralı
Kararı

44
67
71

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar

96

SAYIŞTAY KARARLARI
–– Sayıştay Başkanlığının 22/02/2022 Tarihli ve 10, 11, 12 Sayılı Kararları

98

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
113
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
115
c - Çeşitli İlânlar
119
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
209

