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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak

Denetmenliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının”

ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “Çevre ve Şehircilik Bakanını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını”

olarak; (b) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği Bakanlığını”  olarak; (g) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-

ğünü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “iktisadi ve idari bilimler fakülteleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ilgili fakültelerin

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.  

“e) Gayrimenkul Grubu;

1) Gayrimenkulün Temel İlkeleri, 

2) Gayrimenkul Geliştirme ve Değerleme,

3) Gayrimenkul Pazarlama ve Yönetimi,

4) Uluslararası Gayrimenkul Piyasaları.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik Hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
RADYOLOJİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmet sunumu kapsamında tetkik, teş-

his ve tedavi amaçlı uygulanan radyoloji hizmetlerinin planlanması, sınıflandırılması ile bu
hizmetlerin sunulduğu sağlık kurum ve kuruluşların faaliyetlerine, standartlarına ve denetlen-
mesine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, özel hukuk tüzel

kişilerine ve gerçek kişilere ait radyoloji hizmeti sunulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bura-
larda görev yapan personeli kapsar. 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom

ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 10 uncu, 11 inci,
12 nci, 13 üncü ve ek 1 inci maddelerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-
mel Kanununun 3 üncü, 9 uncu ve ek 11 inci maddelerine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci, 506 ncı ve 508 inci maddelerine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Birim: Radyoloji merkezleri bünyesinde, tıbbi amaçlı görüntü elde etmek ve giri-

şimsel işlemler yapmak amacıyla 5 inci maddede sayılan cihazlardan her bir cihaz veya cihaz
grubu için oluşturulan ve ruhsatta veya faaliyet izin belgesinde belirtilen radyoloji birimlerini,

c) Denetimli alan: Radyasyon kaynağı ile çalışanların giriş ve çıkışlarının özel denetime,
gerçekleştirilen faaliyetlerin radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu
ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin yıllık doz sınırlarının 6 mSv'den fazla radyasyon
dozuna maruz kalabilecekleri, iyonlaştırıcı radyasyon kaynağının bulunduğu ve doğrudan rad-
yasyona maruz kalınan alanı,

ç) Faaliyet izin belgesi: Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde açılan radyoloji mer-
kezlerine Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

d) Girişimsel radyolojik tetkik/tedavi: Görüntüleme amaçlı elektriksel, sonik veya iyon-
laştırıcı radyasyon cihazları kullanılarak gerçekleştirilen tanı ve tedavi amaçlı tıbbi işlemleri,

e) Gözetimli radyoloji birimi: Bünyesinde radyoloji uzmanı bulunmayan kamu sağlık
kurum ve kuruluşlarında, kamuya ait bir radyoloji merkezine bağlı olarak radyoloji hizmeti
veren, NDK tarafından uygun görülen radyasyondan korunma sorumlusunun sorumluluğunda
faaliyet gösteren radyoloji birimini,

f) İyonlaştırıcı radyasyon: Maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek iyon çiftleri
oluşturabilen X ışını, gama ışını gibi elektromanyetik ışınlarla, kinetik enerjileri olan yüklü
parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımları, 

g) İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı: Radyasyon üreten veya yayan cihazları,
ğ) İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı çalışanı: İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kul-

lanıldığı hizmetleri ifa ederken görevi gereği NDK tarafından halk için belirlenen doz sınırla-
rının üzerinde radyasyona maruziyet olasılığı olan kişiyi, 

h) İzin belgesi: Ünitelere ve gözetimli radyoloji birimleri için Müdürlükçe düzenlenen
belgeyi,
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ı) Lisans: Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimleri bünyesinde
iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile faaliyet yürütmek üzere Nükleer Düzenleme Kurumu ta-
rafından düzenlenen belgeyi,

i) Merkez sorumlusu: Bakanlıkça ruhsatlandırılan veya faaliyet izin belgesi verilen rad-
yoloji merkezlerinde 12 nci maddede belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumlu olan rad-
yoloji uzmanını, 

j) Mesul müdür: Mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı
tarafından açılan radyoloji merkezlerinde tam zamanlı olarak görev yapan radyoloji uzmanını
veya bir hekimi,

k) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
l) NDK: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
m) Radyasyon alanı: Planlanmış ışınlanmalar nedeniyle NDK tarafından halk için be-

lirlenen yıllık doz sınırlarının üzerinde ışınlanma olasılığı olan alanları,
n) Radyasyondan korunma sorumlusu: NDK tarafından radyasyondan korunma sorum-

lusu olarak yetkilendirilen kişiyi,
o) Radyoloji hizmetleri: İnsan vücudunun belirli bir kesiminin ya da tümünün tıbbi

amaçlı görüntülerinin elektriksel, sonik veya iyonlaştırıcı radyasyon gibi farklı yöntemlerle
elde edilmesiyle normal fizyolojik durumlarının veya mevcut hastalıkların ortaya çıkarıldığı
ya da ihtiyaç duyulması halinde görüntüleme işlemleri ile birlikte yapılan girişimsel tıbbi iş-
lemlerle hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı hizmetleri,

ö) Radyoloji merkezi: Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bir radyoloji uzmanının
sorumluluğunda veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı ger-
çek kişiler veya en az %51 hissesi radyoloji uzmanına ait olan özel hukuk tüzel kişileri tara-
fından 5 inci maddede sayılan cihazlardan en az bir tanesini bünyesinde bulundurarak  ruhsat-
landırılan veya faaliyet izni verilen, ruhsat veya faaliyet izin belgesinde belirtilen radyoloji bi-
rimi/birimleriyle tetkik, teşhis ve/veya tedavi amaçlı radyoloji hizmeti sunulan merkezi,

p) Ruhsat: Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanı tarafından açı-
lan radyoloji merkezine Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

r) Sağlık izni: 3153 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 103 üncü
maddesi kapsamında iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif madde ile çalışan personele verilecek
izni, 

s) Ünite: Radyoloji uzmanı dışındaki uzman hekimin kendi uzmanlık alanı yetkisindeki
iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı kullanılarak tetkik, teşhis ve/veya tedavi işlemlerinin yapıldığı
üniteyi,

ş) Ünite sorumlusu: Radyoloji uzmanı dışındaki uzman hekimin kendi uzmanlık alanı
yetkisindeki iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı kullanılarak tetkik, teşhis ve/veya tedavi işlemle-
rinin yapıldığı üniteler adına düzenlenen ünite izin belgesinde üniteden sorumlu olarak bildi-
rilen uzman hekimi,

t) Yönetici: Bakanlığa ve üniversitelere ait hastanelerde, hastane baştabibini veya sağlık
uygulama ve araştırma merkezi baştabibini; tıp merkezleri ve özel hastanelerde mesul müdürü;
mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji
merkezlerinde, radyoloji uzmanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Radyoloji Merkezleri, Üniteler, Gözetimli Radyoloji Birimleri ve Çalışma Esasları

Cihazların sınıflandırılması 
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gö-

zetimli radyoloji birimlerinde kullanılacak cihazlar; iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içeren ve
içermeyen cihazlar ile yapay zeka ve robotik cihaz teknolojileri olmak üzere aşağıdaki şekilde
üç gruba ayrılır:

Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                 26 Nisan 2022 – Sayı : 31821



a) İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içeren cihazlar şunlardır:
1) Bilgisayarlı tomografi cihazı.
2) Mamografi cihazı.
3) Tomosentez cihazı.
4) Kemik-mineral dansitometresi cihazı.
5) Sabit/mobil röntgen cihazı. 
6) Anjiografi cihazı.
7) Sabit/mobil skopi.
8) Floroskopi.
9) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) C-kollu röntgen/floroskopi.
10) Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography (ERCP).
b) İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içermeyen cihazlar şunlardır:
1) Manyetik Rezonans (MR).
2) Ultrason.
3) Doppler.
c) Yapay zeka ve robotik cihaz teknolojileri.
(2) Sağlık kurum ve kuruluşu bünyesinde kullanılan mobil röntgen ve skopi gibi hare-

ketli iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları radyoloji merkezlerinin sorumluluğunda çalıştırılır.
(3) İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları için NDK’den lisans alınması zorunludur.
İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içermeyen cihaz alanları 
MADDE 6- (1) Radyoloji merkezlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içermeyen

cihaz alanları aşağıdaki fiziki kriterleri sağlamak zorundadır:
a) Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odası girişinde gerekli uyarı levhaları bulun-

durulur ve yetkisiz kişilerin girişlerine engel olacak şekilde kontrollü giriş uygulanır.
b) Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odasının ses izolasyonu sağlanır ve oda içinde

faraday kafeslemesi olur. Kontrol odası, cihaz odası ile bağlantılı olur ve görsel takibi sağla-
yacak şekilde düzenlenir.

c) Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odalarına bağlantılı veya yakın konumda hasta
mahremiyetine uygun en az iki adet kilitlenen ve dışa doğru açılan kapılara sahip uygun giyin-
me kabini bulunur. Giyinme kabinlerinden cihaz odalarına giriş ve çıkışların kontrollü olması
ve aynı anda yalnızca bir kabinden cihaz odasına girişin yapılması sağlanır.

ç) Manyetik rezonans görüntüleme cihaz odası girişinde içeriye metal cisim girmesini
engelleyecek tedbirler alınır ve cihaz odasına metal cisim ile girilmemesi gerektiğine ilişkin
hastalara bilgilendirme yapılır.

d) Ultrasonografi ve doppler cihaz odasında en az bir adet sedye bulunur. Bu odalarda
lavabo da bulunabilir. 

e) Ultrasonografi ve doppler cihaz odasında hasta mahremiyetini sağlayacak şekilde
giyinme kabini veya paravan bulunur.

Radyoloji merkezlerinin planlanması ve ön izin 
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki radyoloji merkezleri, Bakanlıkça plan-

lanır.
(2) Merkez açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır. Ön izin başvurusu; ka-

mu sağlık tesislerinde, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde yönetici, özel hukuk tüzel kişi-
lerinde, şirketi temsile yetkili olanlar, gerçek kişi adına açılacak merkezde gerçek kişinin ken-
disi tarafından yapılır. 

(3) Ön izin başvurusu, Bakanlıkça planlama kapsamında sonuçlandırılarak uygun gö-
rülenlere EK-1’de yer alan ön izin belgesi verilir. 

(4) Ön izin belgesi, alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ruhsat veya faaliyet izin
belgesi alınmaması hâlinde iptal edilir. Ön izin belgesi, ruhsat veya faaliyet izin belgesi yerine
geçmez ve devredilemez.

(5) Bakanlıktan ön izin belgesi alınmadan NDK’dan cihaz lisansı alınamaz.
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Başvuru, ruhsat veya faaliyet izin belgesi 
MADDE 8- (1) Radyoloji merkezleri, Bakanlıkça düzenlenen ruhsat/faaliyet izin bel-

gesi ile açılır.
(2) Yönetici tarafından, ruhsat veya faaliyet izin belgesi düzenlenmesi talebiyle EK-2’de

yer alan başvuru formu ve EK-3’te yer alan belgeler ile Müdürlüğe başvurulur.
(3) Dosyada eksiklik veya uygunsuzluk olmaması halinde, Müdürlükçe oluşturulacak

inceleme ve değerlendirme ekibi tarafından EK-13’e göre ruhsata veya faaliyet izin belgesine
esas yerinde inceleme ve değerlendirme yapılır. İnceleme ve değerlendirmede eksiklik bulun-
maması halinde, inceleme ve değerlendirme raporu ve başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir.

(4) Bakanlıkça incelenen ruhsat veya faaliyet izin belgesi başvuru dosyasının uygun
bulunması halinde, radyoloji merkezi adına EK-4a ve EK-4b’de yer alan radyoloji merkezi ça-
lışma ruhsatı veya faaliyet izin belgesi, mesul müdür adına EK-5’te yer alan mesul müdür bel-
gesi düzenlenir ve Müdürlüğe gönderilir. 

(5) Radyoloji hizmeti, gözetimli radyoloji birimi kapsamında yürütülecekse yönetici
tarafından EK-8’de yer alan gözetimli radyoloji birimi izin belgesi başvuru formu doldurularak
Müdürlüğe başvuru yapılır. Müdürlük tarafından oluşturulan inceleme ve değerlendirme ekibi
ile yerinde inceleme ve değerlendirme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde Müdür-
lükçe EK-9’da yer alan gözetimli radyoloji birimi izin belgesi düzenlenir.

(6) Radyoloji merkezi dışındaki üniteler için yönetici/mesul müdür tarafından EK-6’da
yer alan ünite izin belgesi başvuru formu ile Müdürlüğe başvuru yapılır. İnceleme ekibi ile ye-
rinde inceleme ve değerlendirme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde Müdürlükçe
EK-7’de yer alan ünite izin belgesi düzenlenir. 

(7) Radyoloji merkezi, ünite ve gözetimli radyoloji birimi bünyesinde kurulu olan ci-
hazın ismi, markası, üretim yılı ve seri numarası ruhsata, faaliyet izin belgesine ve izin belge-
sine işlenir.

(8) Düzenlenen belgelerin bir örneği ve başvuru dosyası Müdürlük tarafından muhafaza
edilir. Ruhsat, faaliyet izin belgesi ve izin belgesi ile mesul müdür belgesi aslı yöneticiye imza
karşılığında teslim edilir.

(9) Ruhsatın, faaliyet izin belgesinin veya izin belgesinin tanzim edilmesinden itibaren
bir yıl içinde fiilen faaliyete geçmeyen merkezin ruhsatı, faaliyet izin belgesi veya izin belgesi
iptal edilir.

(10) Sağlık kurum ve kuruluşu bünyesinde, birden fazla radyoloji merkezi bulunması
durumunda; her bir radyoloji merkezi için yeri ve konumu belirtilecek şekilde yönetici tara-
fından ayrı ayrı başvuru yapılır. Bakanlıkça sağlık kurum ve kuruluşuna, her bir radyoloji mer-
kezi için ayrı ayrı faaliyet izin belgesi düzenlenir ve radyoloji merkezinin yeri ve konumu be-
lirtilir. 

Ruhsat, faaliyet izin belgesi ve izin belgesi yenileme
MADDE 9- (1) Birim eklenmesi, taşınma, mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine

sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan merkezin birleşme veya devri, fiziki mekân değişikliği,
birim çıkarılması, adres değişikliği, merkez adı değişikliği veya merkez sahipliği değişikliği
hallerinde ruhsat, faaliyet izin belgesi ve izin belgesi yenilenir. 

(2) Birim eklenmesi, taşınma veya fiziki mekân değişikliği durumlarında, EK-2’ye uy-
gun olarak ruhsat veya faaliyet izin belgesi başvuru formu ve EK-3’te yer alan ilgili belgelerle
birlikte Müdürlüğe başvuru yapılır. Müdürlükçe oluşturulacak inceleme ve değerlendirme ekibi
tarafından EK-13’e göre ruhsata veya faaliyet izin belgesine esas yerinde inceleme ve değer-
lendirme yapılır. İnceleme ve değerlendirme raporu ile başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir.
Başvurunun uygun bulunması halinde ruhsat veya faaliyet izin belgesi yenilenir.
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(3) Mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan
merkezlerin birleşme veya devrinde; sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç on beş iş
günü içinde ruhsat almak üzere merkezin birleşmesi veya devri ile ilgili işlemlerin başlatılması
için EK-2’ye uygun olarak ruhsat başvuru formu ve EK-3’te yer alan ilgili belgelerle birlikte
Müdürlüğe başvuru yapılır. Müdürlük tarafından dosyada eksiklik bulunmadığının tespiti ha-
linde başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir. Başvurunun uygun bulunması halinde ruhsat veya
faaliyet izin belgesi yenilenir.

(4) Birim çıkarılması, adres değişikliği, merkez adı değişikliği ve merkez sahipliği de-
ğişikliği durumlarında, EK-2’ye uygun olarak ruhsat veya faaliyet izin belgesi başvuru formu
ve EK-3’te yer alan ilgili belgelerle birlikte Müdürlüğe başvuru yapılır. Müdürlük tarafından
dosyada eksiklik bulunmadığının tespit edilmesi üzerine başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir.
Başvurunun uygun bulunması halinde ruhsat veya faaliyet izin belgesi yenilenir.

Radyoloji merkezinin, ünitenin ve gözetimli radyoloji biriminin çalışma esasları 
MADDE 10- (1) Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimle-

rinde, Bakanlıkça kabul edilmiş ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemler kullanılarak
çalışılması esastır. 

(2) Radyoloji hizmetlerinin yürütülmesinde ulusal veya uluslararası yöntem bulunma-
dığında veya radyoloji hizmetlerinin yeni teknoloji ürünü radyasyon kaynaklarıyla yürütülme-
sinde radyasyon uygulamalarına yönelik gerekçelendirilmesi yapılmış ve bilimsel geçerliliği
Bakanlıkça uygun görülen yöntemler kullanılır.

(3) Radyasyondan korunmanın ve radyasyon güvenliğinin teminine ilişkin NDK tara-
fından yayımlanan mevzuat kapsamında radyasyon uygulamaları yürütülür. Bu kapsamda NDK
tarafından uygun bulunan radyasyondan korunma programı veya çalışma talimatının uygulan-
ması sağlanır.

(4) Radyoloji merkezlerinde ruhsata ve faaliyet izin belgesine, ünite ve gözetimli rad-
yoloji biriminde izin belgesine esas tıbbi cihaz envanteri ve her bir cihaz için cihaz yönetim
dosyası bulundurulur.

(5) Radyoloji hizmetlerine ait sonuç raporlarında; raporu düzenleyen radyoloji uzmanı,
tarih ve istem saati, çekim saati ile rapor düzenlenen tetkikler için rapor onay saati bulunur.
İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile yapılan işlemlerde her bir radyolojik işlemin gerekçe-
lendirmesi, tarih ve istem saati, çekim saati, çekim süresi, kV ve mA değerleri, tekrarlı çekim
var ise nedeni de raporda yer alır.

(6) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı
takip eden tabip haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden tabibin ona-
yından sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî vaka kayıtlarına,
yönetici/mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler ile merkez sorumlusu erişebilir. Adlî kayıt
veya raporların resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir
ve tasdiklenir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, merkez sorumlusu ve yönetici/mesul müdüre
aittir.

(7) Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde bulunan ci-
hazlar, radyoloji alanında eğitim alması gereken sağlık meslek mensuplarını yetiştirme ama-
cıyla da kullanılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Durumu, Personelin Görev ve Sorumlulukları ile Radyasyon Doz Limitleri

Personel durumu
MADDE 11- (1) Radyoloji merkezlerinde adına ruhsat veya faaliyet izin belgesi dü-

zenlenen merkez sorumlusu tam zamanlı olarak görev yapar. 
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(2) 24 saat kesintisiz hizmet sunulmayan sağlık kuruluşlarında merkez sorumlusu olarak
çalışan uzman hekimler, mesai saatleri dışında başka bir merkezde merkez sorumlusu görevi
üstlenmeden çalışabilir. 

(3) Kesintisiz sağlık hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları bünyesindeki radyoloji
merkezinde merkez sorumlusu olarak çalışan hekim başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışa-
maz.

(4) Merkez sorumlusunun izin alması veya hastalık durumlarında, radyoloji merkezinde
birden fazla radyoloji uzmanı varsa bu uzman hekimlerden birinin merkez sorumlusuna vekâlet
etmesine Müdürlük tarafından izin verilir.

(5) Radyoloji merkezinde ve gözetimli radyoloji biriminde en az bir tıbbi görüntüleme
teknisyeni/teknikeri görevlendirilir. 

(6) Radyoloji merkezinde, ünitede ve gözetimli radyoloji biriminde radyasyondan ko-
runma sorumlusu görevini yürütmek üzere en az bir kişi görevlendirilir. 

(7) Radyoloji merkezinin özel hastane veya tıp merkezi bünyesinde açılabilmesi için
kuruluş bünyesindeki uzmanlık dalları arasında en az bir radyoloji uzman kadrosu bulunması
zorunludur. 

(8) Radyoloji merkezleri dışında girişimsel radyoloji ünitesi bulunması halinde, ilgili
uzmanlık dalında bir uzman hekim girişimsel radyoloji ünitesi sorumlusu olarak görev yapar. 

(9) Radyasyon kaynakları ile çalışacak personelin çalışma şekli, 3153 sayılı Kanunda
öngörülen çalışma süresini aşmamak kaydıyla, hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması
bakımından vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebilir.

(10) İyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içermeyen cihazlar ile çalışacak personelin çalışma
şekli hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması bakımından vardiya veya nöbet şeklinde
düzenlenebilir.

Personelin görev ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Yönetici veya mesul müdür, merkezin faaliyeti, incelenmesi ve de-

ğerlendirilmesi ile ilgili her türlü işlemde Müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muha-
tabıdır. Yönetici ve mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Özel sağlık kuruluşları bünyesindeki ve mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine
sahip radyoloji uzmanı tarafından açılacak radyoloji merkezlerinde çalışacak sağlık meslek
mensubuna EK-12’de yer alan çalışma belgesi düzenlenmesi için Müdürlüğe başvurmak.

b) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan sağlık meslek mensubunun çalışma belge-
sini en geç beş iş günü içerisinde Müdürlüğe iade etmek.

c) Radyoloji merkezi, ünite ve gözetimli radyoloji birimine ait verilerin Bakanlığa gön-
derilmesini sağlamak.

ç) Radyoloji merkezinin, ünitenin ve gözetimli radyoloji biriminin faaliyetleri sırasında,
ruhsat, faaliyet izin belgesi, izin belgesi veya lisans şartlarında meydana gelen değişiklikleri
ilgili mevzuat kapsamında Müdürlüğe bildirmek ve lisanslamaya ilişkin işlemler için NDK’ye
başvurmak.

d) Radyoloji merkezinde, ünitede ve gözetimli radyoloji biriminde radyasyondan ko-
runma sorumlusunu görevlendirmek.

e) Herhangi bir sebeple merkez sorumlusunun görevinden belirli bir süreyle ayrılması
durumunda, radyoloji merkezinde çalışan diğer bir radyoloji uzmanını, merkez sorumlusunun
görevlerini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirmek ve bu durumu en geç beş iş günü içe-
risinde Müdürlüğe bildirmek.

f) Gözetimli radyoloji birimlerinde çalışan personelin sağlık iznini kullandırmak.
(2) Merkez sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Radyoloji merkezinin ihtiyaçlarını tespit etmek ve radyoloji hizmetlerinin maliyet

etkin yürütülmesini sağlamak.
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b) Radyoloji merkezinde faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak ve bu
faaliyetlerin yürütülmesi için iş bölümü yapmak.

c) Bakanlıkça belirlenen kalite standartlarına uygun çalışılmasını sağlamak ve gerekli
düzeltici, önleyici faaliyetleri yapmak ya da yaptırmak. 

ç) Tıbbi görüntüleme teknisyenine/teknikerine kalite kontrol ve standartları ile cihaz-
ların bakım ve kalibrasyonları konusunda eğitim vermek veya eğitim almalarını sağlamak.

d) Personelin mesleki becerilerinin geliştirilmesini, radyasyondan korunma ve radyas-
yon güvenliğinin sağlanmasına ilişkin NDK tarafından belirlenen gerekliliklerin yerine geti-
rilmesini, teknolojik gelişmelerden haberdar olmasını ve hizmet standartlarını yerine getirme-
sini sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından radyoloji uygulamalarında yapılan yenilikler ve
geliştirmeler ile ilgili bilgilendirmeler için yılda en az bir hizmet içi eğitim programı düzenle-
mek veya personelin düzenlenen en az bir hizmet içi eğitime katılımını sağlamak.

e) Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde çalışan per-
sonele, hastaların veya çalışanların istenmeyen dozlara maruz kalmasına yol açabilecek acil
durumlara hazırlık ve müdahale konusunda eğitim vermek ve bu eğitimi kayıt altına almak.

f) Girişimsel radyoloji uygulamalarında görev alan personelin, doz maruziyetini sınır-
layacak ilave radyasyondan koruyucu kişisel donanımların kullanılmasına yönelik eğitimleri
almasını sağlamak.

g) Radyoloji işlemlerine ait tetkik ve tedavi protokollerini belirlemek, hastaların takip-
lerini yapmak ve ilgili çalışanlara eğitim vermek veya verilmesini sağlamak.

ğ) Tıpta uzmanlık eğitimi verilen kurumlarda radyoloji uzmanlık eğitimi ile ilgili faa-
liyetleri eğitim sorumlusunun gözetiminde yürütülmesini sağlamak.

h) Cihazların test, kontrol ve kalibrasyonlarını ilgili mevzuat kapsamında uygun peri-
yotlarda yaptırmak, sonuçları değerlendirmek ve kayıt altına almak. 

ı) Radyoloji merkezinin faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli verilerin Bakanlıkça belir-
lenen sistem üzerinden girişlerini zamanında yapmak veya yaptırmak.

i) Birden fazla birim bulunan radyoloji merkezlerinde ihtiyaç halinde radyoloji uzman-
larından birini birim sorumlusu olarak görevlendirmek.

j) Denetimli alanlarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazı kullanan personelin etkin
doz aşımı halinde sağlık iznini hemen kullandırmak.

(3) Radyoloji merkezinde çalışan personel gerekli hallerde sağlık kurum ve kuruluşunda
planlamalar yapılarak eğitim verilen radyoloji merkezlerine görevlendirilebilir.

(4) Bakanlığa ait radyoloji merkezlerinde görevli radyoloji uzmanlarından biri, hizmetin
devamlılığı açısından Bakanlığa ait başka bir radyoloji merkezine geçici olarak Müdürlükçe
görevlendirilebilir. 

(5) Kesintisiz sağlık hizmeti sunulan sağlık kurum ve kuruluşlarında ve radyoloji uz-
manlık eğitimi verilen radyoloji merkezlerinde radyoloji uzmanlık öğrencileri ve radyoloji uz-
manları nöbet usulü ile çalışabilir. 

(6) Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde mobil rönt-
gen veya skopi gibi hareketli cihazların kullanılacağı radyasyon uygulamaları, tıbbi görüntü-
leme teknisyeni/teknikeri tarafından yürütülür.

Radyasyon doz limitleri
MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğe uygun olarak denetimli alanlarda iyonlaştırıcı rad-

yasyon kaynakları ile çalışan personel kişisel dozimetre taşımak zorundadır. Girişimsel rad-
yoloji ve floroskopik uygulamalarda çalışanlar kişisel dozimetresine ek olarak el bileği veya
yüzük dozimetresi taşır. 

(2) İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışanlar için etkin doz ardışık beş yıl topla-
mında 100 mSv’i geçemez. Etkin doz yıllık 20 mSv’i, aylık 2 mSv’i geçemez. 

(3) El, ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için 150
mSv'dir. 
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(4) 18 yaşını doldurmamış olanlar radyasyon kaynağı ile çalışılan işlerde görev ala-
mazlar. Eğitim amaçlı olmak kaydıyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını ge-
rektiren 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler bu eğitimlerini sadece denetimli alan dışında
kalan alanlarda alabilir. Mesleki eğitimleri gereği radyasyon kaynağı ile çalışması zorunlu 16-
18 yaş arası stajyer ve öğrenciler için etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv’i
geçemez. 

(5) Hamile personel için yıllık doz sınırı, NDK tarafından toplum için belirlenmiş yıllık
doz sınırlarını aşamaz.

(6) Yıllık doz sınırları ile ilgili diğer hususlarda NDK tarafından yapılan düzenlemeler
esas alınır.

(7) Dozimetri hizmeti NDK tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan alınır. 
(8) Dozimetre sonuçları NDK bünyesindeki Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine ve

Bakanlık merkezi sistemine gönderilir.
(9) Kişisel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde

ölçümü yapan kuruluş derhal radyoloji merkezine, üniteye veya gözetimli radyoloji birimine
bildirimde bulunur.

(10) Kişisel dozimetre ölçümlerinde aylık 2 mSv değerinin aşılması durumunda merkez
sorumlusu ve radyasyondan korunma sorumlusu sorunun kaynağını inceleyip değerlendirir,
varsa eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve NDK mevzuatı kap-
samında işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Yasaklar ve Yaptırımlar

Denetim
MADDE 14- (1) Radyoloji merkezlerinin ruhsatlandırılmasından veya faaliyet izin bel-

gesi verilmesinden ve/veya ünitelere ve gözetimli radyoloji birimlerine izin belgesi düzenlen-
mesinden önce bu Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarının, ruhsat, faaliyet izin belgesi
veya izin belgesi aldıktan sonra ise faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uy-
gun olup olmadığının incelenmesi ve denetlenmesi için Müdürlükçe en az biri radyoloji uzmanı
olmak üzere üç kişiden oluşan inceleme ve değerlendirme ekibi kurulur. İlde görevlendirilebi-
lecek radyoloji uzmanı bulunmaması halinde Bakanlıkça radyoloji uzmanı görevlendirmesi
yapılarak inceleme ve değerlendirme ekibi oluşturulabilir. 

(2) Radyoloji merkezi, ünite ve gözetimli radyoloji birimi; şikâyet, soruşturma veya
Bakanlığın talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere Müdürlük tara-
fından iki yılda bir kez denetlenir. Denetimlerde EK-14’te yer alan denetim ve yaptırım uygu-
lama formu kullanılır. 

Yasaklar ve yaptırımlar
MADDE 15- (1) Aşağıdaki durumlarda radyoloji merkezinin, ünitenin ve gözetimli

radyoloji biriminin faaliyeti durdurulur, ruhsatı, faaliyet izin belgesi veya izin belgesi iptal edi-
lir:

a) NDK tarafından verilen lisans süresinin sona ermesi ya da lisansın iptal edilmesi ha-
linde en geç beş iş günü içinde Müdürlüğe bilgi verilir. Radyoloji merkezinin, ünitenin ve gö-
zetimli radyoloji biriminin faaliyeti, üç ay süreyle durdurulur. Bu süre içinde merkezin lisans
alamaması halinde, ilgili birim ruhsat veya faaliyet izin belgesinden çıkarılır ve radyoloji mer-
kezi faaliyetine mevcut birimleriyle devam eder. Bu süre içinde ünite veya gözetimli radyoloji
biriminin lisans alamaması halinde ise ilgili ünite veya gözetimli radyoloji biriminin izin belgesi
iptal edilir. 
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b) Radyoloji merkezinde, ünitede ve gözetimli radyoloji biriminde, bulunması zorunlu
personelin herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, radyoloji merkezinin, ünitenin
ve gözetimli radyoloji biriminin faaliyeti fiilen durdurulur ve en geç beş iş günü içinde Mü-
dürlüğe bilgi verilir. Radyoloji merkezinin, ünitenin ve gözetimli radyoloji biriminin faaliyeti,en
fazla altı ay süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda faaliyete başlanılmaması halinde radyoloji
merkezinin ruhsat veya faaliyet izin belgesi, ünitenin veya gözetimli radyoloji biriminin izin
belgesi Bakanlıkça iptal edilir. 

c) Ruhsatın, faaliyet izin belgesinin veya izin belgesinin değiştirilmesini gerekli kılan
tadilat durumlarında radyoloji merkezinin, ünitenin ve gözetimli radyoloji biriminin faaliyeti
altı ay süreyle durdurulur. Ancak doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik
ilanı gibi mücbir sebepler ile süresi içerisinde tamamlanmamış tadilatlar için bu süre 6 ay uza-
tılabilir. Bu sürenin sonunda faaliyete başlanılmaması halinde radyoloji merkezinin ruhsat veya
faaliyet izin belgesi, ünitenin veya gözetimli radyoloji biriminin izin belgesi Bakanlıkça iptal
edilir. 

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakkında, bu Yönetmelikte
öngörülen idarî yaptırımlar ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen
durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun ta-
mamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

(4) Bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte fiilin niteliğine göre ilgili diğer
mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî müeyyideler uygulanır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yasak olan fiil ve davranışlar ile yaptırımlar aşağıda
belirtilmiştir:

a) Ruhsat, faaliyet izin belgesi veya izin belgesi almadan radyoloji hizmeti verilemez. 
b) Ruhsatta, faaliyet izin belgesinde veya izin belgesinde belirtilen adres dışında başka

bir yerde radyoloji hizmeti verilemez.
c) Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde herhangi bir faa-

liyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz.
ç) Faaliyeti durdurulan veya askıya alınan radyoloji merkezi, ünite ve gözetimli radyo-

loji birimi tarafından bu süre içerisinde hizmet verilemez.
d) Özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine

sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezleri, yanlış algılamaya mahal veril-
memesi ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, üniversite ve kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının
isimleri ile benzer ya da aynı şekilde isimlendirilemez.

e) Özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine
sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezi tabelalarında, basılı ve elektronik
ortam materyallerinde aynı yazı karakterinde olmak şartıyla “özel” ibaresi, sağlık kuruluşunun
isminde kullanılan yazı puntolarının ½ sinden küçük olamaz. Tabelalar ile basılı ve elektronik
ortam materyallerinde, ruhsatta kayıtlı özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest
olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezi ismi dı-
şında başka bir isim kullanılamaz ve ruhsatta belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uz-
manlık dalı ve/veya başka ibareler yazılamaz.

f) Radyoloji merkezlerinde ve ünitelerde tanıtım ve bilgilendirme konusunda ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kalite Yönetimi ve Değerlendirme Sistemi, Bilgi Sistemi, Verilerin Korunması 

ve Saklanması, Radyolojik Görüntüleme ve Raporlama Hizmet Alımı

Kalite yönetimi ve değerlendirme sistemi
MADDE 16- (1) Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimleri Ba-

kanlıkça belirlenen kalite standartlarını sağlamak üzere kalite yönetim sistemi kurar.
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(2) Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimleri çekim kalitesini iz-
lemeye yönelik program oluşturur ve buna ilişkin kayıtları tutar. 

(3) Çekim kalitesine ilişkin değerlendirmelerde, EK-15’te yer alan radyoloji raporlama
ve çekim kalitesi değerlendirme inceleme formu kullanılır.

(4) Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimleri, tetkik tekrarını en-
gellemek ve tetkik sonuçlarının güvenilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça belirlenen kri-
terler ve kalite yönetim sistemi kapsamında gerekli önlemleri almak zorundadır.

Bilgi sistemi, verilerin korunması ve saklanması
MADDE 17- (1) Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimle-

rinde kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere Bakanlığın Kayıt ve Tescil Sis-
temine kayıtlı bilgi sistemi kurulur. 

(2) Radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde kurulan bil-
gi sisteminde yer alan görüntüler dahil tüm tıbbi kayıtların ilgili mevzuata göre yedekleme ve
arşivlemesi yapılır. 

(3) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elek-
tronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre
yedekleme ve arşivlemesi yapılır.

(4) Faaliyeti sona eren veya sonlandırılan radyoloji merkezleri, yazılı ve/veya elektronik
kayıtlarını, defterlerini ve diğer belgelerini saklanmak üzere Müdürlüğe devreder.

(5) Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimleri tarafından kayıt altına
alınan kişisel sağlık verileri, ilgili mevzuata uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlık tarafından
kurulan kayıt ve bildirim sistemine aktarılır.

(6) Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve bel-
gelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

(7) Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde; kalite uygunluk,
kalite kontrol değerlendirme sonuçları, bakım onarım faaliyetlerine ait raporlar, izleme ve öl-
çüm cihazlarının kayıtları en az 10 yıl; radyasyon kaynaklarına ve radyoaktif atıklara ilişkin
kayıtlar en az 20 yıl; iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışanların tıbbi gözetim ve kişisel
dozlarına ilişkin belge ve kayıtlar ise radyasyona maruz kalmayı gerektiren işin sona ermesin-
den sonra 30 yıldan az olmamak kaydıyla korunur ve saklanır.

(8) Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde yapılan işlemler
için merkez/ünite/birim sorumlusu tarafından hazırlanan uygulama formlarında, uygulanan
radyoopak madde/radyoaktif madde ve uygulama dozu, çekim protokolü ve saati ile diğer tıbbi
bilgiler kayıt altına alınır.

Radyolojik görüntüleme ve raporlama hizmet alımı 
MADDE 18- (1) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren radyoloji

merkezleri, ilgili mevzuat uyarınca birbirlerinden, özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mes-
leğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji mer-
kezlerinden veya raporlama ve/veya görüntüleme hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilerden
radyolojik görüntüleme ve raporlama hizmet alımı yapabilirler. 

(2) Özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine
sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezleri, radyolojik görüntüleme ve ra-
porlama hizmetlerini, diğer özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra
etme yetkisine sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan veya kamu kurum ve kuruluşları bün-
yesindeki radyoloji merkezlerinden veya raporlama ve/veya görüntüleme hizmeti sunan gerçek
veya tüzel kişilerden hizmet alımı yapabilirler.

(3) Radyoloji merkezlerine radyolojik görüntüleme ve/veya raporlama hizmeti sunacak
gerçek veya tüzel kişiler EK-10’da yer alan Radyolojik Tetkik ve Raporlama Hizmeti Sunacak
Sağlık Kuruluşları Tescil Başvuru Formu ile Bakanlığa başvurur ve Bakanlıkça EK-11’de yer
alan Radyolojik Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti Tescil Belgesi düzenlenir.
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(4) Kamu kurum ve kuruluşları için radyoloji merkezlerine radyolojik görüntüleme
ve/veya raporlama hizmeti sunacak gerçek veya tüzel kişiler, yapılacak sözleşmede söz konusu
hizmetin sunumunda görev alacak radyoloji uzmanlarının listesini beyan eder. 

(5) Özel sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine
sahip radyoloji uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezlerinden, gerçek veya tüzel kişilerden
alınacak raporlama hizmetinde, raporda değerlendirmeyi yapan radyoloji uzmanının adı-soyadı
yer alır ve raporu e-imza ile imzalar. Raporu imzalayan radyoloji uzmanı raporların nihai so-
nuçlarından birinci derecede sorumludur.

(6) Görüntüleme ve raporlama hizmet alımı yapılması halinde, hizmet alımı yapılan
sağlık kuruluşu bünyesinde veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip radyoloji
uzmanı tarafından açılan radyoloji merkezinin, gerçek veya tüzel kişinin ismi ve adresi tetkik
sonuç raporunda yer alır.

(7) Tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında radyoloji uzmanlık eğitimi verilen sağlık kuru-
luşlarının raporlama hizmet alımı, sağlık kuruluşunun 1 yıllık raporlama hizmetine esas rad-
yolojik görüntüleme sayısının %70’ini geçemez. Bu sayılar bilgisayarlı tomografi, manyetik
rezonans, mamografi, ultrasonografi için ayrı ayrı hesaplanır. 

(8) Radyolojik görüntüleme ve raporlama hizmetini hizmet alımı yoluyla gerçekleştiren
radyoloji merkezi hastadan tetkik için ayrıca bir ücret talep edemez.

(9) Radyolojik görüntüleme ve raporlama hizmetinin hizmet alımı yoluyla sunulması
halinde, hizmeti alan ve veren kamu sağlık kurum ve kuruluşları, özel sağlık kuruluşları ve
gerçek veya tüzel kişiler görüntüleme hizmetinin kalitesinden, raporlamasından müştereken
sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki devri
MADDE 19- (1) Bakanlık, bu Yönetmelikteki yetkilerinden bir kısmını valiliklere dev-

redebilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, sağlık kurum ve ku-

ruluşları bünyesinde faaliyet gösteren radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji bi-
rimleri hakkında faaliyet gösterdikleri sağlık kurum ve kuruluşunun tabi olduğu mevzuat ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Mesleğini serbest olarak icra etmeye yetkili radyoloji uzmanları tarafından açılan
radyoloji merkezleriyle ilgili hüküm bulunmayan hâllerde, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel
sağlık kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 21- (1) 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Li-
mitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mevcut merkez, ünite ve birimlerin uyumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut radyoloji merkezleri, üniteleri ve gözetimli radyoloji

birimleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde bu Yönetmelik
hükümlerine uyum sağlayarak ruhsatını, faaliyet izin belgesini veya izin belgesini yenilemek
zorundadır. 

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET 

BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Ka-
zaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin ilgili sigorta branşlarında ruhsat iptali,
ruhsat iadesi veya poliçe tanzim edilmesine engel teşkil eden benzer sebeplerle söz konusu
iade taleplerinin mahsup edilememesi halinde, sigorta şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumuna
başvurmasını müteakip en geç üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta
şirketine iade işlemi gerçekleştirilir.”  

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN 
AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan

Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşki-

latında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet
memurları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 8/2/2009 tarihli ve 27135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar

Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür. 
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIKLI YAŞAM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş

Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı

Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı Yaşam Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

ç) Tıp Fakültesi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesini,

d) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tıp Fakültesi içinde ilgili anabilim dalları ve öncelikle endokrinoloji ve metabolizma

hastalıkları, tıbbi biyoloji, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi genetik anabilim dalları arasında iş birliği
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ve koordinasyonu sağlayarak kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam tıbbı ve fonksiyonel tıp uygula-

maları için tedavi araştırmalarının yapılacağı ortamı sağlamak ve tedavi modelleri oluşturmak

ve bunların uygulamalarını yapmak.

b) Ülkemizin mikrobiyota profilini, genomik yapısını ve toksin yükünü ortaya çıkarmak

ve bunlara uygun tedavileri üretmek amaçlı bilimsel çalışmalar yapmak.

c) Kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam konseptini geliştirerek sağlık turizmine temel olacak

girişimleri başlatmak.

ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili lisansüstü programları planlamak ve enstitü bün-

yesinde bu programları kurmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam konsepti odaklı mikrobiyota, kronik inflamasyon,

insan genomu, besin intoleransı, yaşlanma süreci ve kök hücre tedavi çalışmalarını yapmak.

b) Merkeze başvuran bireylerden Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmak

amacıyla örnek toplamak ve örneklerin transportunu, stabilizasyonunu ve saklanmasını sağla-

mak.

c) Merkezin amacına uygun seminerler, konferanslar, programlar düzenlemek; bilimsel

araştırmalar ve projeler planlamak ve desteklemek.

ç) Çalışma sonuçlarının analizini ve yorumunu yapmak.

d) Çalışmalardan alınan sonuçlara uygun olarak Merkeze başvuran kişilere sağlıklı ya-

şam önerileri ve tedavileri sunmak.

e) Merkezin amacına uygun lisansüstü programları planlamak ve bu konuda çalışmalar

yürütmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim

ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek, hizmet içi eğitim programları ve seminerler

düzenlemek.

g) Fonksiyonel tıp, mikrobiyota ve kök hücre tedavileri ile ilgili doktora eğitimleri ile

yetkin yeni nesil bilim insanlarını yetiştirmek.

ğ) Toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik kişiselleştirilmiş sağlıklı

yaşam, kişiselleştirilmiş sağlıklı ve fonksiyonel beslenme, besin intoleransı ve mikrobiyotanın

önemi ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.

h) İlgili mevzuatı kapsamında; kişiselleştirilmiş sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaş alma ile

ilgili tüm topluma danışmanlık hizmeti vermek, kronik hastalıkları önleme çalışmaları yap-

mak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda basılı, görsel ve elektronik yayımlar yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, ilgili bilim dallarında uzmanlaşmış ve bu konuda akademik,

tıbbi ve tercihen idari deneyime sahip Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yardımcısı; Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Müdürün önerisi ile Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir; süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

Müdüre, Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye ve Müdür Yardımcısı seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında

Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-

nelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mev-

zuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümle-

rine göre yapılmasını denetlemek.

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından gö-

revlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite Tıp Fakültesi iç has-

talıkları (endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı), tıbbi ve klinik mikrobiyoloji,

göğüs hastalıkları, tıbbi farmakoloji ve fizyoloji anabilim dallarından birer öğretim üyesi olmak
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üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev sü-

resi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye

görevlendirilir ve yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Gerektiğinde Merkezde ça-

lışan diğer personel, oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu en az altı ayda bir Mü-

dürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür gerek duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü top-

lantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını

oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma birimleri oluşturarak

çalışma ve araştırma programları yapmak.

b) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu

Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi

için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 10- (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile çalışma birimlerinde Yönetim Kurulu üye-

leri, Tıp Fakültesi ve Üniversitede görev yapan diğer öğretim elemanları ve araştırma görevlileri

görevlendirilebilir. Bu birimler için gerekli hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek

ve tüzel kişilerden destek alınabilir.

(3) Çalışma birimleri; Merkez tarafından izlenen olguları tartışmak, tedavi ve izlenme-

leri konusunda yöntemler belirlemek ve izleme sonuçlarını değerlendirmek üzere en az ayda

bir toplanır. Her hastaya ilişkin bilgiler ve toplantı tutanakları özel dosyalarda saklanır. Bu

kayıt ve dosyalar Merkezin ilgili çalışma birimlerinde gizlilik ilkesine bağlı olarak korunur.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

26 Nisan 2022 – Sayı : 31821                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 179



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4872 

—— • —— 
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4826 

—— • —— 
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4836 
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Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4858 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4859 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4860 

—— • —— 
Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4861 
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Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4866 

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

 
 4865 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
II. GRUP KÜÇÜK ALAN MADEN SAHALARI, MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT 

SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 sayılı Kanun’la Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında kalan 
Çanakkale ili, ER: 3422255 ve ER:3422256 sayılı II. Grup küçük alan maden sahaları, 
mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanunu’nun 30 ncu maddesine göre ihale 
edilecektir.  

1- Küçük alan olarak belirlenen sahanın ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 
bilgileri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alana 
mücavir ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on 
beş gün önceden ilan edilecektir.  

2- Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatleri 
arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü; Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe 
Yenimahalle/ANKARA adresindeki Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale 
Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. İhale teminat miktarının her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. 

5- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
 a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 
 b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 
 d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
 e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

 f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilecektir.  

6- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, 
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve 
Banko Önü Tahsilat ve ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 

 4831/1-1 
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1.000 ADET ÇOK FONKSİYONLU SİYAH BEYAZ YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1.000 adet çok 

fonksiyonlu siyah beyaz yazıcı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 09/05/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 4832/1-1 
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9 KISIM 25 KALEM PLAJ TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ihtiyacı 9 kısım 

25 kalem plaj tefrişat malzemesi, kurumca hazırlanan Teknik Şartnamesine uygun şekilde, 

kurumca belirtilen adreslere, istenilen miktar ve sürelerde teslim edilmek kaydıyla, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname belgesiyle sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, (malzeme dağıtım listesinde belirtilen) şartname bedelini İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler 29.04.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 4851/1-1 
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HAZIR BETON ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Hazır Beton Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:267090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 75 -0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın  
Alınabileceği Yer 

1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 
2- TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat 
Caddesi) 68.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad.  
No: 125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/Hizmetin  
a) Dosya No : 2211023 
b) IKN : 2022/385133 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Hazır Beton 
ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : İlgili Müessese Müdürlüklerinin göstereceği söz 

konusu betonlama işlerinin yapılacağı sahalar 
olacaktır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Teslim süresi 180 takvim günüdür. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati : 16.05.2022 Saat 15:00 
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya  idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Hazır beton TS EN 206’ya uygun olacaktır. Teklifte bulunan firmalar teklifleri ile 

birlikte yetkili makamlardan alınmış CE veya G ve TS EN 206:2013+A1(2017) Uygunluk 
Belgesi vereceklerdir. 

7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
8-İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 
9-Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10-Teklif ve Sözleşme Türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile   iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12-Fiyat avantajı uygulanması: İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan 
sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı 
uygulanmayacaktır. 

13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer Hususlar. 
İlan olunur. 4689/1-1 
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FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ 
KÖMÜR NAKLİ HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılması Kapsamında Torbalanmış Kömür Nakli Hizmeti 

İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. 
maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

1-İdarenin  
a) Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası 0372-259 47 78 - 0372-259 19 00 
ç) İhale Dokümanının  
Görülebileceği ve Satın  
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. 
Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi muttalip.tetik@ taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/  
Hizmetin 

 

a) Dosya No 2213813 
b) IKN 2022/406766 
c) Niteliği, Türü, Miktarı 22.204,1 Ton kömür nakli. 
ç) Teslim Yeri / İşin  
Yapılacağı Yer 

Kurumumuz Armutçuk ve Amasra Müessesesinden çevre il 
ve ilçelere. 

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip, tebliğ 
tarihinden itibaren 5 gün içerisinde 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi 31.12.2022 tarihinde kömür nakli işi bitirilmiş olacaktır. 
3-İhalenin   
a) Yapılacağı Yer TTK Armutçuk TİM ile; Zonguldak İli ve İlçeleri, ile 

Düzce İli Merkez ve İlçeleri, TTK Amasra TİM ile; Bartın 
İli Merkez ve İlçeleri (Amasra hariç), Karabük İli ve 
Zonguldak ili ve İlçeleri arası.  

b) Tarih ve saati 23.05.2022-Pazartesi Saat:15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, 
6.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ihale idari şartnamesinin 7.4 maddesinde 

ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
6.1.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %25 oranında iş 

deneyim belgesinin ibrazı zorunludur.  
6.1.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
6.1.3. Benzer iş olarak; Her türlü malzeme nakli ve yükleme işidir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 
8- Bu ihaleye kısmi teklif verilebilecektir. 
9- Bu ihaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- Teklif ve sözleşme türü; İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120(Yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
İlan olunur. 
 4778/1-1 
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74.500 KG. KOAGÜLANT VE 28.250 KG. FLOKÜLANT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
74.500 Kg. Koagülant ve 28.250 Kg. Flokülant Alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3 maddesinin (G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale 
Usulü İhale Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

(Satınalma Dairesi Başkanlığı) 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
  2- TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesi 

7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak No: 22 
Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : selami.kilic@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2217024 
b) IKN : 2022/416952 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 74.500 Kg. koagülant ve 28.250 Kg. flokülant 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İdare istedikçe teslimatlar partiler halinde 365 gün 
içerisinde tamamlanacaktır. TTK Armutçuk, Amasra ve 
Kozlu Lavuarı ilgili personelleri talep ettikçe teslimat 
gerçekleştirilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 30.05.2022 Pazartesi - Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
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6.1. Teknik şartnamede istenen tüm belgeler: Firmalar üretici firmaya ait TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikalarını 
vereceklerdir. Malzeme Güvenlik Formu (MSDS), Kimyasal analiz raporları ve koagülant için en 
az 120 kg, flokülant için de ayrı ayrı üç torba halinde (~ 25 kg + ~ 25 kg+ ~ 25 kg ) numune 
vereceklerdir. 

6.1.1. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

6.1.2. Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplamda teklif edilen fiyatların en 

düşük olanıdır. 
8- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 
- Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
9- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif 

alma Birimine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif 
verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Fiyat avantajı uygulanması: 
- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde onbeş) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması zorunludur. 

- Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

13- İhale dokümanının görülmesi ve temini: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent 
Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. 
Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4813/1-1 
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İPTAL İLANI 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  
PASLANMAZ TANK, AISI 316 PASLANMAZ TANK, SANTRİFÜJ MAKİNASI, 

PRES MAKİNASI, HORTUM POMPA, REDİKTÖR VE DÖNER KURUTUCU VE 
BAĞLANTI AYAKLARI (NİTELİKLİ PASLANMAZ MALZEME) SATIŞI 

TMO ihale yönetmeliği 22/3 maddesi kapsamında açık artırma yöntemi ile 10.05.2022 
tarihinde yapılması planlanan nitelikli malzeme satış ihalesi iptal edilmiştir. 

İhale Kayıt Numarası : Satış 
1- İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 Bolvadin/ 

AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 
c) Elektronik posta adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 
3- İhale İptal Tarihi : 22.04.2022 
4- İptal nedeni veya nedenleri 
İhale Yetkilisince İşletme Müdürlüğümüze ait tank, AIS 316 paslanmaz tank santrifüj 

makinası, pres makinası, hortum pompa, redüktör, döner kurutucu ve bağlantı ayakları (nitelikli 
paslanmaz makine) satışı ihalesi iptal edilmiştir. 

Not: İhale ilanımız 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 4827/1-1 

—— • —— 
TEPHİR BORULARININ DEMONTAJ-MONTAJ VE MAKİNATO İŞLERİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Tephir Borularının Demontaj-Montaj ve Makinato İşleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no  : 2022/404456 
1-İdarenin  
a) Adresi : Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi 

Alpaslan Türkeş Bulvarı: No: 18/36360 Merkez/ KARS 
b) Telefon ve faks numarası : 0(474) 213 57 21- 0(474) 213 57 33 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Ham fabrika kısmındaki 3B ve IV buharlaştırıcıya ait 

∅35x2x3005 mm ebadındaki 5444 adet çelik (St-37) boru 
ile V buharlaştırıcıya ait, ∅34x2x2060 mm ebadındaki 1000 
adet çelik (St-37) borunun de montaj-montajı işleri ile çift 
taraflı makinato işlerini kapsamaktadır. 

b)Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası  
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 10.05.2022 Salı günü saat 10:30 
4-İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 200,00 TL 

(Y.İkiyüztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

7-Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4715/1-1 
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1 ADET DEMİRYOLU YABANCI OTLA MÜCADELE TRENİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2022/400607 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mah.  

Hipodrom Caddesi No: 3 06330 Altındağ /ANKARA  
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 43 71 - 520 43 11 - 0 (312) 520 62 11 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
 a) Adı ve miktarı  : 1 Adet Demiryolu Yabancı Otla Mücadele Treni Temini İşi.  
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 26/05/2022 Perşembe günü saat 14.30’a kadar verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 250,00 TL. bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 4785/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
25.04.2022 tarih ve 31820 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Üyesi alım ilanında yer alan Milas Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Doğum 
ve Jinekoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosunun ilan açıklaması aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.   

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DER. AÇIKLAMA 

Milas 
Veteriner 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Doğum ve 
Jinekoloji 

Doçent 1 

Doktorasını Veterinerlik Doğum ve 
Jinekolojisi alanında almış olmak. 
Doçentliğini Veteriner Klinik Bilimleri 
alanında almış olmak. Çiftlik 
Hayvanlarında uterus enfeksiyonlarının 
sitolojik yöntemler ve bilgisayar 
destekli görüntü analiz sistemleriyle 
teşhisine yönelik çalışmalar yapmış 
olmak. 

 4862/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Amasya Sulh Hukuk Mahkemesinin 1999/782 Esas, 1999/789 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. 

 4762/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 20. İcra Müdürlüğünün 2011/23808 Esas 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. 

 4763/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesinin 2021/401 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. 

 4764/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/40 Esas 

(Eski Esas: 2016/747) 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. 

 4783/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/125 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. 

 4784/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Bakırköy 12. İcra Müdürlüğünün 1999/732 Esas 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. 

 4789/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Denizli İlinde faaliyet gösteren 81 nolu izin belgesine sahip Caner Zemin Kontrol Deney 

ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Laboratuvar İzin 
Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) 
bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin 
feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat 
kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Caner Zemin Kontrol 
Deney ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olan 
Fatih CANER’in üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir 
görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği Caner Zemin Kontrol 
Deney ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin denetçi 
mühendisi Fatih CANER ve deney yapan eleman Mustafa ÖZÇETİN’in üç yıl süre ile herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun (MYDK) 31.03.2022 tarih ve 606/16 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 19.04.2022 tarih ve 3489493 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 
 4758/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İhsan Vakfı, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 23.02.2022 tarih ve E:2022/205, K:2022/1523 

sayılı onama ilamlı İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.02.2022 tarihinde kesinleşen 
29.06.2016 tarihli ve E:2015/381, K:2016/443 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 4765/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Araştırmaları Merkezi Vakfı. 

(KUDEM VAKFI) 
VAKFEDENLER: Hüseyin İlker Çınar, Ayhan Çatalkaya, Birol Halıcı, Caner Aker, 

Davud Üstün, Ferhat Eryurt, Hami Acıgöz, İsmail Taşdemir, Mustafa Demir, Tahir Yıldız. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.04.2022 tarihinde kesinleşen 21.02.2022 
tarihli ve E:2021/455 K:2022/75 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydası dokunandır” ilkesini 
kendisine şiar edinerek, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, 
kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslam zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmak ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (YüzbinTürkLirası) Nakit. 
YÖNETİM KURULU: Ayhan Çatalkaya, Caner Aker, Davud Üstün. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 
kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 4766/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4843/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4844/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4845/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4845/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4867/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı D.S.İ. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4830/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.’den: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4868/1-1 
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4846/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 

İLAN 

SIRA 

NO 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 
KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ALES 

YDS VEYA 

EŞDEĞERI 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 

Şiran Mustafa Beyaz Meslek 

Yüksekokulu 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

Bölümü 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 

Programı 

1 6 
Öğr. 

Gör. 
70 - 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 

veya Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Lisans mezunu 

olup Afet Yönetimi veya 

Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dallarından birinden 

Tezli Yüksek Lisans yapmış 

olmak. 

2 

İrfan Can Köse Meslek 

Yüksekokulu  

Hukuk Bölümü 

Ceza İnfaz Koruma ve Güvenlik 

Programı 

1 6 Öğr.Gör. 70 - 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği veya Spor 

Yöneticiliği lisans mezunu 

olup, spor yöneticiliği 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak, öfke ve stres 

yönetimi ile yakın savunma 

2. Kademe Eğitmen 

belgelerine sahip olmak. 

 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ 

Duyuru Başlama Tarihi : 26/04/2022 

Son Başvuru Tarihi : 13/05/2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 17/05/2022 

Sınav Giriş Tarihi : 19/05/2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 23/05/2022 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile 

Başvuru Adresi : İlgili Birimlere yapılacaktır. 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gumushane.edu.tr 

 

http://www.gumushane.edu.tr/
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GENEL ŞARTLAR 
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

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

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir 

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili 
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 

otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe 
sahibi olmak şartı aranır. 

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR 
Başvuruda İstenen Belgeler:  
1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon 

numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/ 
personel-daire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu) 

2- Özgeçmiş, 
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet 

çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 
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5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri, 
6- ALES Belgesi, 
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili), 
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
9- Fotoğraf (1 adet) 
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 
Önemli Notlar:  
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi 

içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da 

gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. 
5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve 

ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur. 
6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda 

belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci 
belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında 
gönderilmesi gerekmektedir. 

8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

11- Başvuracak adayların Başvuru formunda bulunan İlan Sıra Numarasını mutlaka 
belirtmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı 

İlan olunur. 4840/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Doçent ve 
Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 26.04.2022 
İlan Bitiş Tarihi  : 10.05.2022 

AKADEMİK 
BİRİM 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

UNVAN ADET KOŞULLAR 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Doçent 1 

- “Talaşlı İmalat Modelleme” üzerine 
çalışma ve yayınları olmak, 
- “Tasarım ve İmalat” konularında ders 
vermiş olmak, 
-  İngilizce ders verebilme koşulunu 
sağlamış olmak. 

Makine 
Mühendisliği/ 
Mekatronik 

Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

- Lisans derecesini Makine 
Mühendisliği, Doktora derecesini 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği dalında 
almış olmak, 
- İngilizce ders verme deneyimi 
bulunmak. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

- Bilgisayar Mühendisliği alanında 
doktorasını tamamlamış olmak, 
- Gömülü Sistemler konusunda 
uzmanlaşmış olmak, 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

- Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği 
alanında doktorasını tamamlamış olmak, 
- Siber Güvenlik alanında çalışmalar 
yapmış olmak, 

Bilgisayar 
Mühendisliği / 

Yazılım 
Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

- Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği 
alanında doktorasını tamamlamış olmak, 
- Yazılım Kalitesi ve/veya Yazılım Ürün 
Hatları konularında uzmanlaşmış olmak, 

BAŞVURU EVRAKLARI 
• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza) 
• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi, 
• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta 

Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi) 
• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri, 
• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, 

alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya, 
• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, 

İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler) 
• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün 
faaliyetler belgelenir.) 
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BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’nin 9. maddesinde belirtilen evrakları; 4’er nüsha halinde hazırlayıp başvuru 
dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde,  Dr. Öğr. Üyesi kadroları 
için ilgili Akademik Birime; Doçent kadrosu için Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir.  

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 
internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.    

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İstanbul 
 4688/1-1 

—— • —— 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin 
aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), 
yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için 
denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, adli sicil belgesi, iki adet fotoğraf, bilimsel 
çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca 
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı 
belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 
adli sicil belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin 
dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta 
yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını 
kapsayan dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 
Adaylar, bu başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. 
maddesi gereğince yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.  

 

Fakülte Anabilim Dalı/Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Nitelik 

Diş Hekimliği 
Restoratif Diş 

Tedavisi 
Doçent 1 

Doçent unvanını Restoratif Diş 
Tedavisi bilim alanında almış 

olmak. 

Mühendislik 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Doçent unvanını Elektrik-
Elektronik Mühendisliği bilim 

alanında almış olmak. 
 4564/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince Lisans mezunları için 2020 
KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı 
ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 138 (yüz otuz sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvanı KPSS 
Puan Türü Mezuniyet Nitelik 

Kodu 
Pozisyon 

Adedi Aranılan nitelikler 

BÜRO PERSONELİ KPSSP3 Lisans BP01 1 Yükseköğretim Kurumlarının İşletme lisans 
bölümü mezunu olmak. 

BÜRO PERSONELİ KPSSP3 Lisans BP02 1 Yükseköğretim Kurumlarının İktisat lisans 
bölümü mezunu olmak. 

BÜRO PERSONELİ KPSSP3 Lisans BP03 1 Yükseköğretim Kurumlarının Maliye lisans 
bölümü mezunu olmak. 

BÜRO PERSONELİ KPSSP93 Ön Lisans BP04 7 

Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve 
Yönetici Asnlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, 
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro 
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis 
Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici 
Asistanlığı Ofis Yönetimi Önlisans 
Programlarının Birinden Mezun Olmak. 

BÜRO PERSONELİ KPSSP93 Ön Lisans BP05 3 

Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar 
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve 
Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve 
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama 
Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. 

DESTEK 
PERSONELİ KPSSP94 Ortaöğretim DP01 68 

Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve dengi okul) 
mezun olmak, 
-Üniversitemize bağlı tüm birimlerde temizlik, 
basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi 
iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve 
düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi 
hizmetlerinde çalıştırılacaktır. 

DESTEK 
PERSONELİ 

(Aşçı) 
KPSSP94 Ortaöğretim DP02 4 

Meslek Liselerinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 
alanının Mutfak/Aşçılık dalından mezun olmak 
veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, 
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık sertifikası veya 
ustalık belgesine sahip olmak. 
-Ortaöğretim Kurumlarının mutfak veya aşçılık 
bölümünden mezun olan adaylar ek dosya 
bölümüne diplomalarını yükleyecektir. 
-Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar ek 
dosya bölümüne Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
aşçılık sertifikası veya ustalık belgesini 
yükleyecektir. 
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DESTEK 
PERSONELİ 

(Hasta Bakımı ve 
Temizliği) 

KPSSP94 Ortaöğretim DP03 22 

Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı 
hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve 
yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri 
alanının hemşire yardımcılığı dalından mezun 
olmak. 

DİĞER SAĞLIK 
PERSONELİ 

KPSSP93 Ön Lisans DS01 6 
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans 
Programından Mezun Olmak. 

LABORANT KPSSP93 Ön Lisans LB01 1 

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuar 
Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi 
Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya 
Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi ön lisans 
programlarının birinden Mezun olmak. 

LABORANT KPSSP93 Ön Lisans LB02 1 

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuar 
Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi 
Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya 
Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi ön lisans 
programlarının birinden Mezun olmak. 

LABORANT KPSSP93 Ön Lisans LB03 1 
Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar 
Teknikleri veya Patoloji Laboratuvar Ön Lisans 
Programından Mezun Olmak. 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Elektronörofizyoloji 
Teknikeri 

KPSSP93 Ön Lisans ST01 1 
Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizyoloji 
Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Tıbbi Görüntüleme 
Teknikeri) 

KPSSP93 Ön Lisans ST02 3 
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri, Radyoloji veya Tıbbi 
Görüntüleme Teknolojileri Bölümü Mezunu Olmak 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Diyaliz Teknikeri) 
KPSSP93 Ön Lisans ST03 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Ön Lisans 
Mezunu Olmak. 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Acil Tıp Teknikeri) 
KPSSP93 Ön Lisans ST04 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / İlk ve 
Acil Yardım, Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp 
Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, 
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans 
ve Acil Yardım veya Paramedik Bölümü Mezunu 
Olmak. 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Eczane Teknikeri) 
KPSSP93 Ön Lisans ST05 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Eczane 
Hizmetleri, Eczacılık Hizmetleri, Eczane 
Teknikerliği Bölümü Mezunu Olmak. 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Perfüzyonist) 
KPSSP3 Lisans ST06 1 

Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon lisans 
programından mezun olmak. 
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SAĞLIK 
TEKNİKERİ 
(Fizyoterapi 
Teknikeri) 

KPSSP93 Ön Lisans ST07 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / 
Fizyoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi 
Bölümü Mezunu olmak. 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Patoloji 
Laboratuvar 
Teknikeri) 

KPSSP93 Ön Lisans ST08 1 
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Patoloji 
Laboratuvar Teknikleri veya Patoloji Laboratuvar 
Bölümü Mezunu Olmak. 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Tıbbi Laboratuvar 
Teknikeri) 

KPSSP93 Ön Lisans ST09 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, 
Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği 
veya Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi Bölümü 
Mezunu Olmak. 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

(Ameliyathane 
Teknikeri) 

KPSSP93 Ön Lisans ST10 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / 
Ameliyathane Hizmetleri, Ameliyathane 
Teknikerliği, Cerrahi veya Cerrahi Teknikerliği 
Bölümü Mezunu Olmak 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 
(Laborant ve 

Veteriner Sağlık 
Teknikeri) 

KPSSP93 Ön Lisans ST11 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve 
Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık veya Veteriner 
Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Bölümü Mezunu 
Olmak. 

TEKNİKER 
(İnşaat Teknikeri) 

KPSSP93 Ön Lisans TK01 2 
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / İnşaat 
Teknolojisi, İnşaat veya İnşaat Teknikerliği 
Bölümü Mezunu Olmak. 

TEKNİKER 
(Makine Teknikeri) 

KPSSP93 Ön Lisans TK02 1 
Yükseköğretim Kurumlarının Ön Lisans / Makine 
Bölümü Mezunu Olmak. 

TEKNİKER 
(İklimlendirme 

Teknikeri) 
KPSSP93 Ön Lisans TK03 1 

Yükseköğretim Kurumlarının İklimlendirme ve 
Soğutma Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma, 
İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, 
Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, 
İklimlendirme Soğutma Teknolojisi, 
İklimlendirme- Soğutma Ön Lisans Bölümü 
Mezunu Olmak 

TEKNİSYEN 
(Sıhhi Tesisat 
Teknisyeni) 

KPSSP94 Ortaöğretim TS01 2 
Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojileri ve 
İklimlendirme alanı Iklimlendirme, soğutma veya 
Yapı Tesisat Sistemleri bölümünden mezun olmak. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
A. GENEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
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6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, 
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 

7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans 
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı 
bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması 
gerekmektedir. 

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

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 
maddesinin Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler. hükmüne uygun olması. 

10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok 
tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak. 

12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet 
sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi 
poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak 
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti 
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani 
hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe 
başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen 
İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde 
yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, 
başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.) 

13. BP01 – BP02 – BP03 – BP04 – BP05 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz 
Rektörlüğüne bağlı birimler, DP01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı 
birimler ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, DP02 Nitelik Kodlu 
Pozisyon Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, DP03 – DS01 – LB01 – LB03 - 
ST01– ST02 – ST03 – ST04 – ST05 – ST06 – ST07 – TK02 – TK03 Nitelik Kodlu Pozisyonlar 
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, LB02 – ST11 
Nitelik Kodlu Pozisyonlar Veteriner Fakültesinde, ST08 Nitelik Kodlu Pozisyon Genom ve Kök 
Hücre Merkezinde, ST09 Nitelik Kodlu Pozisyon İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aşı 
Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ST10 Nitelik Kodlu Pozisyon Diş 
Hekimliği Fakültesinde, TK01 – TS01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığında görevlendirilecektir. 
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14. İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili 
birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat 
uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir. 

15. Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) pozisyonu için istihdam edilecek 
personel atamasına müteakip, hastane hizmetlisi görev yetki ve sorumlulukları ve Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 135. Maddesi kapsamındaki işlerde çalıştırılacaktır. 

16. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar 
hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların 
belirlenmesine müteakip yapılacaktır.) 

17. İlan edilen tüm kadrolar için müracaat edecek adaylarda 26/04/2022 tarihi itibarıyla 
30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (26/04/1992 ve sonraki doğumlular 
başvurabilecektir.) 

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu 

İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 
üzerinden 26/04/2022 - 10/05/2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. 

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-

Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan 
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 
yükleyeceklerdir. 

5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer 
Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik 
Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara 
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaktır. 

8. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 
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C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda 
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS 
(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama 
esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday 
sayısının 3 (Üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet 
sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak 
olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde 
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik 
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden 
ulaşabilecektir. 

5. 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. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme 
yapılmış olsa dahi feshedilir. 

7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Ç. İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir. 
İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10604-10619-10616) (e-Posta: 

personeldb@erciyes.edu.tr) 
D. DİĞER HUSUSLAR: 
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 
2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik 

ve ilan iptali yapılabilir. 
3. Gerekli görülmesi halinde ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir. 
  4756/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
154 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen 
münhal pozisyonlara, toplam 154 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

1) GENEL ŞARTLAR 
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki 

genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
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,  

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

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  
2) SÖZLÜ SINAV İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON 

ADETLERİ, GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR 
A) MİMAR (MİMR) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık bölümünden ya 

da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Ankara (2), Edirne (3), 

Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay (1), Kütahya (3), Mardin (3), Muğla (1), Sivas (2) 
B) MÜHENDİS (MHDS-1) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, 

Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
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2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Aydın (1), Diyarbakır (1), 

Edirne (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Karabük (1), Mardin (2), Muğla 
(1), Sivas (1) 

C) MÜHENDİS (MHDS-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya 

elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Ankara (4), Diyarbakır (1), Edirne (2), 

Elazığ (1), Erzurum (1), Konya (1), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (1), Van (1) 
D) MÜHENDİS (MHDS-3) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (11): Ankara (3), Edirne (1), Erzurum (1), 

İstanbul (1), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (1), Trabzon (1), Van (1) 
E) MÜHENDİS (MHDS-4) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği lisans programından ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 
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2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Ankara (2), Diyarbakır (1), 

Edirne (1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Sivas (1), Trabzon (1), 
Van (1) 

F) ŞEHİR PLANCISI (SHRPL) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun 

olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla 
aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Aydın (1), Balıkesir (1), 

Diyarbakır (1), Edirne (2), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), Kayseri (1), 
Kütahya (1), Mardin (2), Muğla (1), Sivas (3) 

G) TEKNİKER (TKNKR-1) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi 

programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adaylarn, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (17): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara 

(1), Batman (1), Bursa (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (1), Kahramanmaraş (1), Mardin 
(1), Konya (1), Muş (1), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Zonguldak (1) 

H) TEKNİKER (TKNKR-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
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1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Makine programından mezun olmak ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Afyonkarahisar (1), Batman (1), 

Çankırı (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Iğdır (1), İstanbul (1), Kocaeli 
(1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (1), Muğla (1), Muş (1), Samsun (1), Sivas (1), Van (1) 

İ) TEKNİKER (TKNKR-3) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, 

Harita Teknikerliği ile Harita ve Kadastro programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (16): Antalya (1), Balıkesir (2), Bursa (1), 

Çanakkale (1), Edirne (1), Erzurum (1), Hatay (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kocaeli (1), Kütahya 
(1), Mardin (2), Sivas (1), Trabzon (1) 

J) TEKNİKER (TKNKR-4) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Sahne Işık ve Ses Teknolojisi programından mezun 

olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (10): İstanbul (8), Ankara (2) 
K) TEKNİSYEN (TKNS-1)  
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. 
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Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik veya Elektronik Teknolojisi 

bölümünden mezun olmak, 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2) 
L) TEKNİSYEN (TKNS-2) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümünden 

mezun olmak. 
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): İstanbul (1) 
M) TEKNİSYEN (TKNS-3) 
Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır. 
Başvuracaklarda aranacak şartlar:  
1-Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mekatronik bölümünden mezun olmak.  
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha 
yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması 
neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm 
mezunu olmaları gerekir. 

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): İstanbul (2), Ankara (1) 
3) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Başvurular elektronik ortamda 29/04/2022-13/05/2022 tarihleri arasında alınacaktır,  
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer 

Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. 
cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir, 

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 
değerlendirmeye alınmayacaktır, 

4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda 
bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya 
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir, 
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5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir.   

4) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ: 
Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar; 
a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan) 
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan) 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan) 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan) 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) 
Konularında; Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Adayların sözlü 
sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir.  

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS 
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil 
ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

5) DİĞER HUSUSLAR 
1-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv 
araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.) 

2-Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, 
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya 
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.  İdare 
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 
sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir, 

3-Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru 
alınmayacaklardır, 

4-Atamaya hak kazanan adayların atamaları il ve/veya ilçelere yapılacaktır. 
6) SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ: 
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan 

edilecektir. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 
görüntülenebilecektir.  

7) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin 

bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer 
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır. 

2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı 
ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste 
belirlenecektir.  

3. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler 
içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.  

4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun 
olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 4828/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih 
ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak 
başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

2020 KPSS (P3) puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde 
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak 
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli 
pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı sınava 
çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS 2020 (P3) puanı 
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı 
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. 
Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim 
personeli istihdam edilecektir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
A- GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz 

olmak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
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e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümleri 
kabul etmek, 

B- ÖZEL ŞARTLAR 
B.1. .Net Yazılım Uzmanı Tam Zamanlı (1 Kişi, 2 Katına Kadar) 
a. Microsoft .Net platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim 

sahibi olmak, 
b. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 

5.000 (beş bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl 
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek, 

c. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
ç. Çok katmanlı mimari ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
d. Çok iyi derecede ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, Web API, C# .NET, ADO.NET, 

Entity Framework, LinQ bilmek, bu teknolojilerle uygulama geliştirmek ve bunu belgelendirmek, 
e. .NET Core ile en az 2 adet uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek, 
f. Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript, 

Angular, TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri hakkında deneyimli olmak, 
g. RESTful, SOAP, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi 

ve deneyim sahibi olmak, 
ğ. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek, 
h. T-SQL, PL/SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi 

olmak, 
ı. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, Git vb) kullanmış olmak, 
i. UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak, 
j. Uygulama sunucusu (IIS, Apache) hakkında bilgi sahibi olmak, 
k. Bilgi güvenliği politikalarına hâkim olmak, 
l. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 
m. Kurumsal uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
n. Application Performance konularında bilgi sahibi olmak, 
o. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
ö. Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak, 
p. React veya Angular Framework ile SPA(Single Page Application) mimarisinde tecrübe 

sahibi olmak, 
B.2. .Net Yazılım Uzmanı Tam Zamanlı (1 Kişi, 3 Katına Kadar) 
a. Microsoft .Net platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim 

sahibi olmak, 
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b. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 
5.000 (beş bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl 
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek, 

c. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
ç. Çok katmanlı mimari ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
d. Çok iyi derecede ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, Web API, C# .NET, ADO.NET, 

Entity Framework, LinQ bilmek, bu teknolojilerle uygulama geliştirmek ve bunu belgelendirmek, 
e. .NET Core ile en az 2 adet uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek, 
f. Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript, 

Angular, TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri hakkında deneyimli olmak, 
g. RESTful, SOAP, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi 

ve deneyim sahibi olmak, 
ğ. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek, 
h. T-SQL, PL/SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi 

olmak, 
ı. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, Git vb) kullanmış olmak, 
i. UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak, 
j. Uygulama sunucusu (IIS, Apache) hakkında bilgi sahibi olmak, 
k. Bilgi güvenliği politikalarına hâkim olmak, 
l. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 
m. Kurumsal uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak, 
n. Application Performance konularında bilgi sahibi olmak, 
o. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
ö. Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak, 
p. React veya Angular Framework ile SPA (Single Page Application) mimarisinde tecrübe 

sahibi olmak, 
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 26 Nisan 2022 
Başvuru Bitiş Tarihi : 10 Mayıs 2022 
Başvuru için https://www.erbakan.edu.tr sitesinde yer alan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş 

Talep Formu’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve 
imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 10 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mh. Yeni Meram Cd. Kasım 
Halife Sk. No:11/1 A Blok Meram/ KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan 
adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan 
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar Net Yazılım Uzmanı (2 Katına 
kadar) veya 3 (Katına Kadar) pozisyonundan birine başvuruda bulunacaktır. Aynı anda birden 
fazla başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
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3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
a. Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin 

edilecektir.) 
b. İki adet vesikalık fotoğraf 
c. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi 
ç. Özgeçmiş belgesi 
d. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında 
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

e. GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 
belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

f. GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama 
dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler) 

g. ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler 
ğ. KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi 

(KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) 
olarak değerlendirilecektir.) 

h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 
veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS 
dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde 
fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim 
personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.) 

ı. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge 
i. Adli sicil kaydı, 
j. Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü 

v.b. belgeler) 
Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 

transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. 

Şahsen başvuruda bulunacak adaylar başvuru belgelerini, asılları ibraz etmek şartıyla 
Üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması 
durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal 
edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS 

(P3) puanının %70’i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30’u (otuz) toplamı esas alınarak 
sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır. 
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Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her 
pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son 
sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul 
edilecektir. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.erbakan.edu.tr adresinde 
ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı 
olanlardan sözlü sınava girecekler için sözlü sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır. 

5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sınav yazılı ve sözlü şekilde yapılacaktır. 
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir 

kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel 
şartlarda belirtilen tüm konulardır. 

Yazılı sınav 2 Haziran 2022 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınav yeri başvurular 
değerlendirildikten sonra https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda en 
az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılarak sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü 
sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının 
aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve 
yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan 
edilecektir. 

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı 

sınavın ilan edildiği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde https://www.erbakan.edu.tr sitesinde 
ilan edilecektir. Sözlü sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylar https://www.erbakan.edu.tr 
sitesinde ilan edilecektir. 

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 
geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu 
kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

7. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları (2 katına veya 3 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı 
maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs) 
başkaca bir ödeme yapılamaz. 

İlan olunur. 4814/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7405 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz

veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5527)
–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
(Karar Sayısı: 5528)

YÖNETMELİKLER
–– Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

(Karar Sayısı: 5529)
–– İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri

Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5530)
–– Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği
–– Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı Yaşam Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2022 Tarihli ve 2018/34827 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2018/36516 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2593 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 25/4/2022 tarihli ve 31820 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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