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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret

Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon

kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yü-

rürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör

Eğitimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve

Spor Federasyonları Kanununun 44 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-

kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 189 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine

dayanılarak hazırlanmıştır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“r) Engelli spor federasyonları: Engelli sporcuların katıldığı spor dallarının bağlı bu-
lunduğu spor federasyonlarını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri
yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir. 

“(2) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yö-
netmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre;

a) Antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde
bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,

b) Üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiçbir şekilde,
bu Yönetmelik kapsamında ilgili cezanın verildiği spor dalında yapılacak antrenör eği-

tim programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin Yö-
netmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör eğitim programına
başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yap-
tırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uy-
gulanır.”

“(4) Federasyonların antrenör eğitim talimatlarında spor dalının özelliğine göre uygu-
lama eğitimi için özel şartlar belirlenebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Herhangi bir kademede antrenörlük belgesine sahip olanlar, talepleri halinde engelli

spor dallarından yalnızca birinde, bulundukları kademedeki spor dalına ilişkin temel eğitim ve
sınavından muaf olarak doğrudan uygulama eğitimine katılabilir. Bu işlemlerin yürütülmesine
ilişkin usul ve esaslar ilgili engelli spor federasyonunun antrenör eğitim talimatı ile belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Engelli spor federasyonları bünyesinde yer alan spor dallarında her kademe için, antrenörlük
kademeleri arasındaki geçiş süreleri ve başvurular da dikkate alınarak, uygulama eğitiminin
yılda kaç defa düzenleneceği Bakanlık tarafından belirlenir.”

“(5) Federasyon tarafından düzenlenen uygulama eğitiminin bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere Bakanlık tarafından per-
sonel görevlendirilebilir. Buna ilişkin rapor, uygulama eğitiminin bitiminden itibaren en geç
yedi gün içerisinde Bakanlığa sunulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Bu fıkra kapsamındakiler, (a) ve (b) bentlerindeki hakların yanı sıra mezuniyet ta-
rihinden itibaren dört yıl boyunca tüm spor dallarında kıdemli antrenörlük ve temel antrenörlük
kademelerindeki temel eğitim ve sınavından muaftır.”

“c) Bu fıkra kapsamındakiler, (a) ve (b) bentlerindeki hakların yanı sıra mezuniyet ta-
rihinden itibaren dört yıl boyunca tüm spor dallarında temel antrenörlük kademesindeki temel
eğitim ve sınavından muaftır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “, Sportif
Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun uygun görüşü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Antrenörlük belgesinin askıya alınması ve iptali
MADDE 26- (1) Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza tali-

matlarına göre verilen cezanın kesinleştiği tarihten itibaren son üç yıl içinde bir defada altı ay-
dan fazla veya toplamda bir yıldan fazla cezası bulunanların antrenörlük belgeleri, cezanın
sona erdiği tarihten itibaren toplam ceza süresi kadar, ilgili federasyonun bildirimi üzerine veya
resen Bakanlık tarafından askıya alınır.

(2) Antrenörlük belgesi alanlardan, bu Yönetmelikte veya ilgili mevzuatında belirtilen
şartlardan herhangi birini kaybeden ya da bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu
Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde antrenör eğitimi programlarına katılamayacakların
antrenörlük belgeleri, ilgili federasyonun bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal
edilir. 

(3) Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre
üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası kesinleşenlerin ilgili cezanın verildiği spor
dalına ait antrenörlük belgesi iptal edilir.

(4) Federasyon tarafından bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde so-
rumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “bir” ibaresi “dört”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Öğretim elemanlarının hak ve muafiyetleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fa-

külte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup bu alanda öğretim elemanı kadrosunda gö-
rev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi dersini en az üç eğitim öğretim yılı verdiğini belgele-
yenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak
uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren dört yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET
ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan FATİH Pro-
jesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğe aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı, sözleşmenin feshi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Türk Lirası üzerinden yapılan

sözleşmelerde; 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına
İlişkin Esaslar doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı
verilmesi ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilir.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

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

his ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin bi-

rinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel sağlık alanı olduğunu

gösterir belge,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu maddenin yayımlandığı tarihte ruhsatlı olan özel sağlık kuruluşlarından bu Yö-

netmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları, 33 üncü maddesinin birinci fık-

rası, ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve on üçüncü fıkrası ile geçici 3 üncü

maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında verilen ruhsat askı süreleri ile ön izin ve ruhsatlan-

dırma için verilen süreler 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.”

“(2) Bu Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünce yerinde dö-

nüşerek tıp merkezi ruhsatı almış tıp merkezlerinin en az iki uzmanlık dalında uzman hekim

kadro sayısı 10’un altında olanlardan uzman hekim sayılarını 10’a tamamlamak için verilen

3 yıllık süresi dolmuş olanların süreleri 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.” 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-

taneler Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış,

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu amaçla, bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya başkaca resmi amaçla is-

tenildiğinde çıktıların mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Askı sürelerinin uzatılması

GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yayımlandığı tarihte ruhsatlı olan özel hastanelere,

bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 64 üncü maddesi ve 65 inci maddesinin birinci

fıkrası kapsamında verilen askı süreleri ile 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ta-

şınma amacı ile verilen ön izin süreleri 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2022 – Sayı : 31883



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz
Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin EK-10 ve EK-12’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/D maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“(11) Görevli tedarik şirketleri, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)
bentleri kapsamında oluşturulan kategori için, Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ve
Kurul tarafından belirlenen süre boyunca; 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans
ödeme bildirimlerinde yer alan bedelleri söz konusu süre boyunca kısmen veya tamamen öde-
meyebilirler. Bu kapsamda yapılmayan avans ödemelerine ilişkin olarak;

a) İlgili fatura dönemine ait bakiye tutarların ödemesi fatura son ödeme tarihine kadar
gerçekleştirilir. 

b) Bakiye tutarlar için temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi oranı, 6183 sayılı Kanu-
nun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır.

c) İlgili fatura dönemi son ödeme tarihine kadar bu maddenin altıncı fıkrası uygulan-
maz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer düzenleme uzman yardımcılarının

mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına atan-
maları ile nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki,
sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumunda istihdam edilecek

nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun
22 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) Birim: 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenen hizmet birimlerini,
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c) DHD: Nükleer Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesini, 
ç) Giriş sınavı: Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanacakları be-

lirlemek amacıyla Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınavları,
d) Komisyon: Giriş sınavı komisyonunu,
e) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
f) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
g) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Tez jürisi: Uzman yardımcılarının uzmanlık tezlerini değerlendiren jüriyi,
ı) Uzman: Nükleer Düzenleme Uzmanını,
i) Uzman yardımcısı: Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısını,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) Yeterlik sınavı: Nükleer düzenleme uzmanı kadrolarına atanacaklar için Kurum ta-

rafından yapılan sınavı,
l) Yeterlik sınavı kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı
MADDE 5- (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. 
(2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Giriş sınavı Ko-

misyon tarafından yapılır. Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi başka kamu kurum
ve kuruluşları ile üniversitelere de yaptırılabilir.

(3) Giriş sınavının sekretarya işlemleri DHD Başkanlığı tarafından yürütülür.
(4) Yazılı sınava, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak atama yapılacak kad-

ro sayısının en çok yirmi katına kadar adayın başvurusu kabul edilir. Son sıradaki aday ile eşit
puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(5) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlanarak; atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sınav du-
yurusunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan aday-
lar da sözlü sınava çağrılır. 

(6) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi
durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(7) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi, Kurumun internet sayfa-
sında duyurulur. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

Giriş sınavının duyurulması ve zamanı
MADDE 6- (1) Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, öğrenim dalları itibarıyla Ku-

rum tarafından belirlenir.
(2) Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve derecesi,

KPSS puan türü ya da türleri ve taban puanları, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı,
öğrenim alanları, sınavın şekli, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru tarihleri ve yeri,
başvuruya ilişkin iş ve işlemler, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar sınav başvurusu için ön-
görülen son başvuru tarihinden en az on beş gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca
belirlenen kurumun internet sayfasında ve Kurumun internet sayfasında duyurulur.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                              1 Temmuz 2022 – Sayı : 31883



Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 7- (1) Giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel

şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olmak şartıyla, KPSS’den

sınav duyurusunda belirtilen puan türüne göre taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
ç) Sınav duyurusunda belirtilen dil veya dillerden; YDS’den en az (D) seviyesinde veya

dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye
sahip olmak.

d) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;
1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya iletişim fakül-

telerinden, 
2) Mühendislik, fen veya fen-edebiyat fakültelerinden, 
3) Hizmet gereği çerçevesinde Kurul tarafından belirlenen ve sınav duyurusunda be-

lirtilen diğer fakültelerden,
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki

veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
Giriş sınavı başvurusunda istenecek belgeler ve başvuru şekli 

MADDE 8- (1) Giriş sınavına katılabilmek için, elektronik ortamda doldurulacak baş-
vuru formu ile birlikte aşağıda verilen belgelerin sınav duyurusunda belirtilen son başvuru
tarihi mesai bitimine kadar Kuruma elden, posta yoluyla veya sınav duyurusunda belirtilen di-
ğer usullerle teslim edilmesi zorunludur: 

a) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği
veya e-devlet üzerinden alınacak yükseköğretim mezuniyet belgesi.

b) İki adet vesikalık fotoğraf.
c) KPSS sonuç belgesi.
ç) YDS sonuç belgesi.
d) Adayın özgeçmişi.
e) Elektronik ortamda doldurulacak üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

formu.
(2) Birinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan belgeler, asılları ibraz edilmek

kaydıyla Kurum tarafından da onaylanabilir.
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkli-

ğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslının veya Kurumca onaylı
örneğinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekir.

(4) Postadaki gecikmeler ve sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan
başvurular dikkate alınmaz. 

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 9- (1) Giriş sınavlarının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve
sınava itirazların incelenerek karara bağlanması ile ilgili çalışmalar, Komisyon tarafından ya-
pılır. 
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(2) Komisyon, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında,
DHD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı ve uzmanlar
arasından belirlenecek başkan dâhil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde
Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından seçi-
lebilir.

(3) Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler
tespit sırasına göre Komisyona katılır.

(4) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Çekimser oy kul-
lanılamaz.

(5) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye ka-
dar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev
alamazlar.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri DHD Başkanlığınca yürütülür.
Yazılı sınav
MADDE 10- (1) Yazılı sınav; genel yetenek ve genel kültür ile mezun olunan bölüm-

lerin müfredatı kapsamındaki konulardan oluşur. Yazılı sınav konularının alt başlıkları Kuru-
mun görev alanı da dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav, test ve/veya
klasik usulde düzenlenebilir.

(2) Sınav sorularının yüzde otuzunu genel yetenek ve genel kültür, yüzde yetmişini alan
bilgisi oluşturur. 

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az yetmiş puan almak gerekir. 

(4) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde
Kurumun internet sayfasında duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

(5) Yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak, sınav
duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki
adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(6) Yazılı sınavın, 5 inci maddede belirtilen kurum ve kuruluşlara yaptırılması halinde
sınava ilişkin hususlar, Kurum ve ilgili kurum ya da kuruluş arasında yapılacak protokol ile
belirlenir.

Sözlü sınav
MADDE 11- (1) Sözlü sınavda adaylar, Ek-1’de yer alan Nükleer Düzenleme Uzman

Yardımcılığı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
(2) Adaylar, komisyon tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli, diğer bentlerde ya-

zılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak
için, Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(3) Sözlü sınavda Ek-1’de yer alan değerlendirme formu dışında herhangi bir kayıt veya
kayıt sistemi kullanılmaz.
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Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması
MADDE 12- (1) Giriş sınavı sonucu; yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü

sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alı-
narak ve puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday
sayısının yarısı kadar da yedek aday giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenir. Yedek listede
yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanını takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı,
yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı ve YDS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte
yer alır. 

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin listeler Kurumun internet sayfasında duyurulur.
Giriş sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 13- (1) Sınav sonuçlarının Kurumun internet sayfasında duyurulmasından

itibaren adaylar, yedi iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz sü-
resinin bitiminden itibaren DHD Başkanlığı tarafından derhal Komisyona intikal ettirilir. Ko-
misyon, itirazları en geç on iş günü içerisinde karara bağlar. 

(2) İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilir.
Uzman yardımcılığına atanacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 14- (1) Uzman yardımcılığına atanacak adayların aşağıdaki belgeleri, sınav

sonuçlarının duyurulduğu tarihi takip eden on beş gün içerisinde elden veya posta yoluyla Ku-
ruma teslim etmeleri gerekir:

a) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
b) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyanı.
c) Dört adet vesikalık fotoğraf.
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı

beyanı.
d) Mal bildirimi.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır

ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler ve haklarında, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Uzman yardımcılarının atanması
MADDE 15- (1) Giriş sınavında başarılı olanlar, durumlarına uygun uzman yardımcısı

kadrolarına atanır. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(2) Giriş sınavında başarılı olanlardan kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar,

ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı an-
laşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Tez ve Yeterlik Sınavı 

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri
MADDE 16- (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. 
(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın ge-

rektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile Kurum kültürünü kazanmaları amacıyla verilecek
görevlerin yanı sıra;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tec-
rübe kazanmaya,
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b) Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu
mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya,

ç) Mesleki konularda bilimsel ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,
d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
e) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerini geliştirmeye, 
f) Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası

konferans, seminer, eğitim, araştırma ve staj programlarına katılmak suretiyle mesleki bilgi,
beceri, tecrübe ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.
(3) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde
eğitim ve staja tabi tutulur. 

(4) DHD Başkanlığı, uzman yardımcıları için  Kurul tarafından belirlenen eğitim pla-
nına uygun olarak staj ve yetiştirme faaliyetlerini içeren yıllık eğitim programı hazırlayarak
Başkanın onayına sunar. 

Uzmanlığa atanma şartları
MADDE 17- (1) Uzmanlığa atanabilmek için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olmak,
b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içinde YDS’den en az (C) düzeyinde geçerli yabancı dil belgesine veya buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir yabancı dil belgesine sahip olmak,

şarttır.
Tez konuları listesi 
MADDE 18- (1) DHD Başkanlığı birimlerin de görüşlerini alarak Kurumun strateji ve

hedeflerine uygun tez konuları listesi oluşturur ve Başkanın onayına sunar. Tez konuları listesi
aynı usulle güncellenir. 

Uzmanlık tez konusunun belirlenmesi
MADDE 19- (1) Uzman yardımcılarının, Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanı

ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlamaları şarttır. 
(2) Uzman yardımcıları; adaylıkta geçen süre dâhil aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri hariç, Kurumdaki on sekiz aylık hizmet süresinin tamamlanmasından
itibaren en geç altı ay içinde, tez konuları listesinden iki konu belirleyerek tez önerilerini ha-
zırlar ve görev yaptığı birim amirine sunar. Uzman yardımcısı tez önerilerinde; tezin konusuna,
çalışmanın amacına, önemine, yöntemine, muhtemel kaynakçasına, çalışma planına ve varsa
öngörülen ekleri hakkında bilgilere yer verir. Birim amiri, tez önerilerini değerlendirdikten
sonra tercih sırasına göre listeleyerek DHD Başkanlığına gönderir. Tez konuları DHD Başkan-
lığı tarafından incelenerek yedi iş günü içinde Başkandan alınacak onayla kesinleşir. Tez ko-
nusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on iş günü içinde Başkanın önerileri
doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur.
Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, Başkan tarafından tez konusu resen be-
lirlenir.

(3) Süresi içerisinde tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcılarına DHD Başkanlığı
tarafından otuz gün ek süre verilerek uzman yardımcılarından birinci fıkrada belirtilen işlemleri
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yapması yazılı olarak istenir. Bu süre sonunda da tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcı-
larının tez konusu, ilgili birim amirinin teklifiyle Başkan tarafından resen belirlenir.

(4) Uzman yardımcısı, uzmanlık tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir
ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezinin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen
konunun niteliğine, Kurumun görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek mak-
sadıyla daire başkanı, grup başkanı, uzmanlar veya gerekiyorsa yükseköğretim kurumlarında
görevli öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı belirler ve DHD Başkanlığı vasıtasıyla
Başkanın onayına sunar. Başkan, gerektiğinde başka bir tez danışmanı da belirleyebilir.

(5) Kesinleşen tez konusu uzman yardımcısına ve tez danışmanına tebliğ edilmek üzere
ilgili birimlere gönderilir ve ilgililerin özlük dosyasına konulur. 

Uzmanlık tezinin hazırlanması
MADDE 20- (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşme tarihini takip eden bir yıl

içinde hazırlanır.
(2) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde hazırlanması ve uzman yardım-

cısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren bilimsel esaslara, bilimsel araştırma ve yayın
etiği kurallarına ve Başkan tarafından onaylanan tez hazırlama yönergesi usullerine uygun bir
eser olması gerekir.

(3) Türkçe olarak hazırlanacak uzmanlık tezinin, başka bir kurum ve kuruluşta uzman-
lık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer şekilde hazırlanmamış ve kulla-
nılmamış olması zorunludur. Aksi durumun tespiti halinde, tez başarısız sayılır ve ilgililer hak-
kında disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Tez konusu uygun bulunan uzman yardımcısının, tez konusunun kesinleşme tari-
hinden itibaren en geç üç ay içinde tez konusunu değiştirmeyi yazılı olarak talep etmesi duru-
munda, tez konusu Başkan tarafından bir defaya mahsus değiştirilebilir. Tez konusunun değiş-
tirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(5) Tez danışmanı, uzman yardımcısının yazılı talebi üzerine Başkan tarafından değiş-
tirilebilir.

Uzmanlık tezinin teslimi ve ilave süre verilmesi
MADDE 21- (1) Uzman yardımcısı hazırladığı uzmanlık tezini ve tez danışmanının

değerlendirme raporunu altı adet çoğaltarak, tez konusunun kesinleşme tarihini takip eden bir
yıl içinde görev yaptığı birimin amirine teslim eder. Birim amirleri teslim aldığı tezleri üç iş
günü içinde DHD Başkanlığına gönderir. DHD Başkanlığı uzmanlık tezlerini üç iş günü içinde
jüri üyelerine teslim eder.

(2) Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere
Başkan tarafından ilave süre verilir.

Tez jürisi ve yeterlik sınavı kurulu
MADDE 22- (1) Tez jürisi ve yeterlik sınavı kurulu, Başkanın veya görevlendireceği

başkan yardımcısının başkanlığında; başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı ve uzman-
lar arasından Başkan tarafından belirlenecek üyeler ile tez jürisi/yeterlik sınavı kurulu başkanı
dâhil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki
üye yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından seçilebilir.

(2) Asıl üyelerin herhangi bir nedenle toplantılara katılamamaları halinde yedek üyeler
tespit sırasına göre katılır.

(3) Tez jürisi ve yeterlik sınavı kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar
alır. Çekimser oy kullanılamaz.
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(4) Tez jürisinin ve yeterlik sınavı kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi
eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı tez değerlendirme toplantıları veya yeterlik sınavlarında görev alamazlar.

(5) Tez jürisinin ve yeterlik sınavı kurulunun sekretarya hizmetleri DHD Başkanlığınca
yürütülür.

(6) Tez jürisi ve yeterlik sınavı kurulu aynı üyelerden belirlenebileceği gibi farklı üye-
lerden de belirlenebilir.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü
MADDE 23- (1) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler. Uzman

yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içinde çağrılır. Tez jürisi gerek görmesi halinde tez
danışmanını dinlemek üzere davet edebilir. 

(2) Uzman yardımcısı, tez jürisi önünde tezini sözlü olarak savunur ve teziyle ilgili so-
ruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra tez jürisi üyeleri, tezin; yazım ku-
rallarına ve bilimsel esaslara uygunluğu, tutarlılığı, analiz açısından yeterliliği, konunun anla-
şılırlığı, özgünlüğü, Kuruma katkısı ve uzman yardımcısının görüşlerini yansıtması hususlarını
dikkate alarak değerlendirir ve oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına katılama-
mış olan uzman yardımcısı için ikinci bir tez savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti ol-
maksızın veya ikinci tez savunmasına katılmamış olan uzman yardımcısı başarısız tez vermiş
sayılır.

(5) Tez jürisince, tezi ve savunması başarılı bulunduğu halde tezde düzeltme yapılması
gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave
süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak düzeltilerek son hali verilmiş tezini DHD Baş-
kanlığına teslim eder.

Tezin başarısız bulunması
MADDE 24- (1) Tez jürisi tarafından tezi başarısız bulunan veya başarısız tez vermiş

sayılan uzman yardımcısına yeni bir tez hazırlaması ve tezini sunması için altı ayı aşmamak
üzere ilave süre verilir. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen, savunmayan veya ikinci defa
tezi başarısız bulunanlar hakkında 29 uncu madde hükmü uygulanır.

Yeterlik sınavına giriş şartları 
MADDE 25- (1) Yeterlik sınavına girebilmek için;
a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil aylıksız izin ile toplamı

üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışılmış olması,
b) Hazırlanan uzmanlık tezinin başarılı bulunması,
şarttır.
Yeterlik sınavı
MADDE 26- (1) Yeterlik sınavı,  Kurum tarafından duyurulan yer ve tarihte yazılı ola-

rak yapılır. 
(2) Yeterlik sınavı, Kurumun görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve sınavdan en

az üç ay önce duyurulan konulardan yapılır.
(3) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. 
(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde

geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara,  aynı konularda birinci sınav tari-
hinden itibaren üç aydan az olmamak üzere bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.  İkinci
sınavda da başarılı olamayan veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 29 uncu madde hük-
mü uygulanır.

(5) Yeterlik sınavı sonuçları beş iş günü içinde ilgililere yazılı olarak duyurulur.
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Yeterlik sınavı sonucuna itiraz
MADDE 27- (1) Uzman yardımcıları, yeterlik sınavı sonuçlarının kendilerine yazılı

olarak duyurulduğu tarihi takip eden yedi iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İti-
razlar bu sürenin bitiminden itibaren yeterlik sınavı kurulu tarafından en fazla beş iş günü
içinde karara bağlanır ve itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar
dikkate alınmaz.

Uzmanlığa atanma
MADDE 28- (1) Yeterlik sınavından başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilme-

leri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde
YDS’den en az (C) düzeyinde geçerli yabancı dil belgesine veya buna denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir yabancı dil belgesine sahip olma şartına bağlıdır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 29- (1) Uzman yardımcılarından;
a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

kabul edilmeyenler, 
b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, 
c) Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, 
uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara

atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları ile 

Yurt Dışında Eğitim

Uzman yardımcılarının görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 30- (1) Uzman yardımcıları;
a) Görev yaptığı birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak,
b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli doküman-

ları toplamak ve ön hazırlık çalışmaları ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yap-
mak, 

c) Görevlendirildiklerinde kurum içi ve kurum dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme
programlarına katılmak,

ç) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları takip et-
mek,

d) Amirleri veya uzmanlar tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine
getirmek,

ile yükümlüdür.
Uzmanların görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 31- (1) Uzmanlar;
a) Görev yaptığı birim amirliği tarafından verilen görevleri yapmak, gerektiğinde öl-

çüm, analiz, muayene, test, inceleme, denetim, araştırma ve soruşturmaları yapmak,
b) Uluslararası sözleşmelerin Kuruma verdiği görevleri takip etmek ve bu çerçevede

gerekli çalışmaları yapmak,
c) Kurumun görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın ge-

liştirilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve öneri-
lerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulun-
mak,
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ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek,  kurum içi ya da kurumlar
arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans, kurs ve seminerler vermek,

d) Kurumun görev alanlarında mevzuatı ve mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dı-
şındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak, 

e) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yar-
dımcı olmak,

f) Kurumun görevlerini tarafsızlık, nesnellik, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışma-
sından kaçınma, nezaket, saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine göre
yürütmek,

g) Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
ile yükümlüdür.
Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 32- (1) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve

görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getiril-
mesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından amirlerine karşı sorumludur.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven
duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamaz.

Yurt dışında eğitim
MADDE 33- (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ile 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe uygun olarak
Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ihtiyaç duyulan konularda işbaşı
eğitim de dâhil olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitim, inceleme ve araştırma yapmak, staj,
mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak ve lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanun,

18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Gö-
revlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Aday Me-
murların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yeniden atanma
MADDE 35- (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra, Kurumdaki görevlerinden çeşitli

sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunması ve mevzuatında ön-
görülen şartları taşımaları halinde uzmanlığa yeniden atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36- (1) 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nük-

leer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
PİLOT LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-1)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pilot Lisans
Yönetmeliği (SHY-1)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“h) Lisansın çevrilmesi: Yabancı ülkelerce tanzim edilmiş lisansların Türk lisansına
çevrilmesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) EASA veya üye ülkeler tarafından onaylanmış organizasyonlar dışında alınan hava
aracı tip yetkisi eğitimleri, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, lisans üzerine işlenmek
suretiyle, sadece o ülke tescilindeki hava araçlarında sınırlandırılarak kabul edilebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) EASA üyesi bir devlet tarafından tanzim edilmiş ve Genel Müdürlükçe sahibinin
Türkiye'de çalıştırılmasına izin verilmiş geçerli bir Part-FCL lisansına veya,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- (1) EASA üyesi devletlerce Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan

1178/2011 sayılı uluslararası regülasyonuna ve ilgili prosedür şartlarına göre verilen lisanslar,
lisansla ilgili mevzuat gerekliliklerinin karşılanması koşulu ile Genel Müdürlükçe milli lisansa
çevrilebilir. Yetki, yetkilendirme, onay ve sertifikalar ise Genel Müdürlük tarafından aksi yönde
koşullar belirlenmedikçe kabul edilir. Genel Müdürlük ilgili ülkeden lisans, yetki, onay, yetki-
lendirme veya sertifikaların geçerliliğini teyit edebilir.

(2) EASA üyesi olmayan bir devlet tarafından verilen bir lisans, Genel Müdürlüğün
inisiyatifiyle Türk sivil hava aracı tescilinde kayıtlı bir hava aracında kullanım için validasyon
yapılabilir. 

(3) Yabancı ülkeler tarafından düzenlenmiş lisanslar, lisansla ilgili tüm gereksinimlerin
karşılanması koşulu ile Genel Müdürlükçe milli lisansa çevrilebilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerinden farklı koşullara bağlı olarak tanzim edilmiş bir li-
sansın üzerinde bu farklılık belirtilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikteki lisans ve yetkiler için başvuruda bulunan devlet

hava araçlarında görev alan pilotların devlet hava araçlarındaki görev yaparken kazandıkları
bilgi, tecrübe ve yetenekleri mevzuattaki gereklilikler doğrultusunda kredilendirilebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Bir lisans, sertifika veya yetki belgesinin tanzimi, temdidi ya da yenilenmesi es-
nasında bir yetkinin geçerlilik süresi ilgili takvim ayının son gününe kadar uzatılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Tip yetkisine ve ilave yetkilere yönelik eğitimler, bu Yönetmelik ve Part-FCL hü-
kümlerine göre EASA veya EASA üyesi bir devlet tarafından yetkilendirilmiş onaylı eğitim
organizasyonunda alınabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Pilot olarak gerçekleştirilen tüm uçuşların ayrıntıları, Genel Müdürlük tarafından
belirlenen uçuş kayıt defteri formatına uygun olarak kaydedilir.”
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MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaylı”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaylı”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

“(2) Öğrenci pilotların normal hava trafik akışını ihlal etmeyecek ve uçuş emniyet ku-
rallarına uygun olarak uçuşlarını icra etmelerini sağlayacak tedbirleri almaktan aday pilotun
uçuşlarını yaptıran eğitim organizasyonu sorumludur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onay-
lı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya beyan edilmiş” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “onaylı”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kuralların ve sınırlamaların uygulanma-

sından pilotlar, onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonları ve yönetici personel ile or-
ganizasyonda görevli diğer ilgili personel Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdürlük tarafından lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilot, onaylı eğitim
organizasyonları ve yönetici personel ile organizasyonda görevli diğer ilgili personel; bu Yö-
netmelikte belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uy-
mayan onaylı eğitim organizasyonuna ve ilgili personele, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 437 nci ve 441 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, 2920 sayılı
Kanunun 143 üncü maddesi ile 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönet-
melik (SHY-İPC)’te belirtilen idari para cezaları ve aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır:

a) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen onaylı veya beyan edilmiş eğitim orga-
nizasyonlarının, bu Yönetmelikte veya diğer mevzuatta belirlenen asgari yeterliliklerin tama-
mının veya bir kısmının karşılanmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde; eğitim
yetkileri, uygun hale getirilinceye kadar bir kısmı veya tamamı en fazla 3 ay süreyle askıya
alınır, askı süresi içerisinde asgari yeterlilikler yerine getirilmediği takdirde de eğitim yetkileri
iptal edilir.

b) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen onaylı veya beyan edilmiş eğitim orga-
nizasyonlarının, yetkili kılındıkları eğitimleri onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zama-
nında ve tam olarak vermemesi halinde, ilgili eğitim yetkileri en fazla 3 ay süreyle askıya alı-
nabilir, askı süresi içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde eğitim yetkilerinin bir kısmı
veya tamamı iptal edilir.

c) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen onaylı veya beyan edilmiş eğitim orga-
nizasyonları, görevinden ayrılan bir yönetici personeli en fazla 15 gün içinde Genel Müdürlüğe
bildirir ve ayrılan bir yönetici personelin yerine atanacak yeni yönetici personeli en fazla 45
gün içinde Genel Müdürlüğün onayına sunar. Eğitim organizasyonu, 45 günlük süre içerisinde
atama yapamaması halinde, makul sebeplerini Genel Müdürlüğe bildirerek ek süre talebinde
bulunabilir ve Genel Müdürlük talebi yerinde görürse sürenin bitiminden başlamak üzere en
fazla 45 gün ek süre verir. Aksi durumlarda onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonunun
yetkisi yönetici personel tamamlanıncaya kadar askıya alınır, 3 ay içerisinde tamamlanmadığı
takdirde de iptal edilir.
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ç) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarını hazırlamayan, eğitimleri Genel Mü-
dürlükten onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermeyen, eğitim
organizasyonlarında görevli eğitim müdürü ve uygunluğuna göre baş uçuş öğretmeni veya baş
teorik bilgi öğretmeninin yönetici onay belgesi iptal edilir. Ayrıca Genel Müdürlük düzenle-
meleri ve yaptırımlarına uygun davranmayan onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyon-
larının ilgili yönetici personellerinin onayları iptal edilir.

d) Sorumlu yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin Genel Mü-
dürlük tarafından ilk kez iptal edilmesi halinde bu yönetici en az üç yıl süreyle, ikinci kez iptali
halinde ise süresiz olarak onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonlarında yönetici per-
sonel olarak görev alamaz.

e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilotların, bu
Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmamaları veya uçuş disiplinsizliğinde bu-
lunmaları halinde, Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun
tespit edeceği kusur derecesine göre, pilot lisansları bir aydan iki yıla kadar askıya alınır. Askı
bitim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde aynı ya da benzer uygunsuzluğun tekrarlanması halinde
ise pilot lisansları bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Uçuş emniyetini ağır ihmal ile veya
kasıtlı olarak ihlal edenlerin lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu
kararı ile iptal edilir.

f) Yetkilendirilen uçuş ve teorik bilgi öğretmenlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen im-
tiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak
bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, öğretmenlik yetkileri
bir aydan bir yıla kadar askıya alınır. Askı bitim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde aynı ya da
benzer uygunsuzluğun tekrarlanması halinde ise öğretmenlik yetkileri bir daha verilmemek
üzere iptal edilir. Bu imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kullananların öğ-
retmenlik yetkileri ve gerekli görülmesi halinde lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değer-
lendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

g) Yetkilendirilen kontrol pilotlarının, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun
kullanmadıklarının Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonu ta-
rafından tespiti halinde, kontrol pilotluğu yetkileri iptal edilir ve 3 yıl geçmeden tekrar verilmez.
Aynı ya da benzer hareketin tekrarlanması halinde ise kontrol pilotluğu yetkileri bir daha ve-
rilmemek üzere iptal edilir. Bu imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kulla-
nanların kontrol pilotluğu yetkisi ile beraber ve gerekli görülmesi halinde öğretmenlik yetkisi
ve lisansları, değerlendirme komisyonu kararı ile askıya alınır veya iptal edilir.

ğ) Bu madde kapsamında değerlendirme komisyonu tarafından hakkında idari yaptırım
uygulanmasına karar verilen pilotun başka bir ülke tarafından lisanslandırılmış olması duru-
munda bu madde hükümlerine bakılmaksızın validasyon belgesi veya çalışma yetki belgesi
yenilenmemek üzere iptal edilir ve pilot lisansını düzenleyen sivil havacılık teşkilatına bilgi
verilir.”

“(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetleme esnasında, denetçilerin görevlerini
yapmasına engel olunması, talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında ve tam olarak denetçilere
sunulmaması, gerçeğe aykırı belge tanzim edilmesi halinde sorumlu yönetici personel onayı
ile birlikte uygunsuzluğun etki alanı dikkate alınarak onaylı veya beyan edilmiş eğitim orga-
nizasyonunun yetkisinin tümü veya bir kısmı, Genel Müdürlük onayı ile iptal edilir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/10/2020 tarihli ve 31278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Konservatuvarda  ölçme değerlendirme,
başarı ve mezuniyet koşulları ilgili yönergelerde belirtilen usul ve esaslarla yürütülür.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Mezuniyet ve diploma işlemleri, ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.”
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

—— • ——
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BİYOFİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜM ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı Biyofiziksel ve Fizyolojik Ölçüm Analiz Cihazı 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 (130,00 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 ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 07.07.2022 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’da 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte 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 Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSLM5VCC02 

    7690/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bolu Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait Bolu İli Merkez İlçesinde aşağıdaki listede belirtilen 

taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ile Satış 
ihalesi yapılacaktır. 

MAH/ 
KÖY 

ADA PARSEL 
ALAN 
(m2) 

HİSSE CİNSİ 
TOPLAM MUHAMMEN 

BEDEL 
(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 
GÜN 

VE SAATİ 

Aşağısoku 
Mah. 

1343 1 2.189,00 TAM ARSA 
4.600.000,00 

(dörtmilyonaltıyüzbin) 
200.000,00 
(ikiyüzbin) 

22.07.2022 
Saat:14:00 

2. Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, 
ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye 
Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır. 

3. İhale 22.07.2022 Cuma günü saat 14:00’ te Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi 
No: 99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri www.bolu.bel.tr internet adresinde ve Bolu Belediye 
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, 1.000,00 (bin) TL makbuz alındısı 
karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. 

5. İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü ihale saatine kadar Belediyemiz 
veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını 
geri alabilirler. 

6. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar: 
a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi, 
b. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa 

İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekilin 
İmza Beyannamesi, 

c. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından 
belge, 

d. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki 
belgesi ve imza sirküleri, 

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı 
beyannamesi, 

f. Tebligat için adres beyan belgesi, 
g. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 
h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı 

veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60 (altmış) 
gün süreli) 

i. 1.000,00 (bin) TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu, 
j. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname, 
k. Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalamak zorundadır) 
l. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır 
B-Dış Zarfın Sunulması: 
a. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde 

hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. 
b. İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale 
günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. 

Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır. 
7. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir. 
İlan olunur. 7620/1-1 
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KAMU HİSSELERİ BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE İHALE EDİLECEKTİR 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1-İhalenin Konusu: Konya Büyükşehir Belediyesinin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim 

Şirketinde sahip olduğu 192.665 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinde sahip olduğu 230.000 adet hissenin tamamının, Karatay Belediyesinin Belediye Sağlık 
Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketinde sahip olduğu 120.000 adet hissenin tamamının, Meram Belediyesinin 
Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 20.000 adet hissenin tamamının, Selçuklu 
Belediyesinin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş 
Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 120.000 adet hissenin 
tamamının, Konya Belediyeler Birliğinin Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinde sahip olduğu 20.000 adet hissenin tamamının, (Toplam Kamu Hisseleri: Belediye 
Sağlık Hastanesi A.Ş.’de %96,66 hisseye tekabül eden 193.331 adet hisse ve Sağ-Taş A.Ş.’de 
%51 hisseye tekabül eden 510.000 adet hisse) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanununun 18’inci maddesi ve ihale şartnamesi dâhilinde blok satış yöntemiyle satışı işidir. 

2- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı ile ihalenin şekli: 
İhale Yeri: Konya Büyükşehir Belediyesi Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. (Fen İşleri 

Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis 
toplantı salonunda yapılacaktır. 

İhale Tarihi ve saati: 26.07.2022 Salı günü saat 15.30 
İhale Usulü: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 18’inci 

maddesine göre Blok Satış Yöntemi Açık Arttırma usulü ihale yöntemi ile yapılacaktır. 
3- Geçici teminatı: 
İhale konusu işin geçici teminatı 1.000.000,00 TL.’dir. (BirMilyonTürkLirası) 
4- İhaleye girebilme şartları ve İhaleye katılamayacak olanlar: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
4.1. Dilekçe, 
4.2. Tebligat için adres beyanı, 
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı) ve imza 

beyannamesi, 
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 
belge ile tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

4.4.  Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 
4.5.  İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine 

herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, 
4.6.  İlanda istenen belgelerin konulacağı, Başvuru Sahibi’nin adı-soyadı/unvanı ile 

“Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketindeki Kamu hisselerinin satışı ihalesine ilişkin gerekli belgeler” ibaresi bulunan 
bir dosya, 

4.7.  Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, 
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4.8.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.9.  Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları 
makbuz veya Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin 15. 
maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu 
verilmesi halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.) 

4.10.  Hastane lisansının/ruhsatının diğer ruhsatlarla birleşme dahil 10 yıl süreyle Konya 
merkezde (Selçuklu, Karatay, Meram) kalacağına ilişkin taahhüt. 

4.11.  İhaleyi yapan idarenin ita amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar 
(ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Özelleştirme kanunu ve diğer kanunlardaki 
hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar 
ihaleye katılamazlar. 

5- İstenen belgelerin verileceği yer ve müracaat süresi ile şartnamenin temin edileceği yer: 
5.1.  İsteklilerin en geç 26.07.2022 Salı günü saat 11.00 e kadar istenen belgeleri, Konevi 

Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1 Daire: 105 Meram/KONYA adresindeki Belediyemiz Mali 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine vermeleri şarttır. 
Belirtilen saatten sonra yapılan başvurular ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

5.2.  İhale şartnamesi bedeli 500,00 TL. olup, şartname mesai saatleri içerisinde Gelir 
Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinde görülebilir. Ancak, ihaleye başvuracak olanların, 
idarece onaylı ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. 

5.3.  İhale şartnamesini almış olanlara talepleri halinde durum tespiti yapmak, idari ve mali 
bilgiler almak üzere hastane ziyaretinde bulunma ve yöneticilerle görüşme imkanı sağlanacaktır. 

5.4.  İhale günü açık artırmaya geçilmeden önce finansal tablolar, sermaye artış ve 
taahhütleri hakkında ihale komisyonu tarafından son durum bilgilendirmesi yapılacaktır. 

6- Hisse satış bedelinin ödeme şekli Hastane ve Otopark alanı kullanımı: 
6.1.  Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası 

üzerinden sonuçlandırılacaktır. 
6.2.  İhale bedeli %50 peşin kalanı 12 eşit taksit olarak ödenecektir. 
6.3.  Mülkiyeti Belediyemize ait ve halihazırda hastane binası ve hastane otoparkı olarak 

kullanılan alanlar 3 yıl müddetle istekli tarafından kullanılabilecektir. 2022 yılı yıllık kullanım 
bedeli 1.500.000,00 TL+KDV olarak belirlenmiş olup, bu miktar devam eden yıllarda bir önceki 
kullanım bedelinin tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında 
artırılacaktır. Selçuklu Belediyesinden kiralanan kısımların kira sözleşmeleri aynen istekliye 
devrolmuş olacaktır. İhale onay tarihinden itibaren bu yerlerin de kira sorumluluğu istekliye aittir. 

6.4.  Belediye, son başvuru tarihi ile ihale tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta 
serbesttir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6.5.  İhalelerle ilgili diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır. 
7- İlgili mevzuat ve idarenin yetkisi: 
7.1.  İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. İhale, 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülür. 
7.2.  Belediye, Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği gereği 

ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğinde yapmakta serbesttir. 
7.3.  Hisse satış bedeli özelleştirme işlemleri; KDV’den muaftır. 
İlan olunur. 7508/1-1 
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ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRA VE 

SATIŞI İLE ARAÇLARIN SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda belirlenen taşınmazların kira, satış ve 

araçlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık artırma suretiyle ihalesi 

yapılacaktır. 

2- İhale 19 Temmuz 2022 Salı günü aşağı tabloda belirlenen Saatlerde Nevşehir Belediye 

Encümenince Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir: 

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks 

numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri 

fotokopisi ile ilgili evraklar, 

b. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemizden vadesi geçmiş borcu bulunmadığına 

dair belge. 

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi, 

d. Şartnamenin 6. maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı Kanun 

uyarınca teminat sayılan belge. 

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir. Verilmesi gereken belgeler ihale 

günü Saat:10:00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 

5- Tahmini Bedeller: 

3 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ: 

S/N Adres 
1 Yıllık 

Kira Bedeli TL

Geçici Teminat 

TL 
m² si 

İhale 

Saati 

1 
Yeni Mahalle 3.Mıntıka 59 pafta, 684 

ada, 3 parsel 
17.000,00 1.530,00 3000 10:30 

2 
Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi E.M.L 

Önü No: 1 
8.000,00 720,00 10,50 10:35 

3 
Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi E.M.L 

Önü No: 4 
12.000,00 1.080,00 10,50 10:40 

4 
Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi E.M.L 

Önü No: 8 
12.000,00 1.080,00 10,50 10:45 

5 Yeni Mahalle Ali Dirikoç Bulvarı 15.000,00 1.350,00 410 10:50 

6 
Sümer Mahallesi Zahire Paz. Jenaratör 

Odası 
5.000,00 450,00 //// 10:55 

7 Sümer Mahallesi Zahire Pazarı No: 83 10.000,00 900,00 //// 11:00 

8 Sümer Mahallesi Zahire Pazarı No: 84 10.000,00 900,00 //// 11:05 

9 Sümer Mahallesi Zahire Pazarı No: 85 10.000,00 900,00 //// 11:10 

10 Sümer Mahallesi Zahire Pazarı No: 86 10.000,00 900,00 //// 11:15 

11 Sümer Mahallesi Zahire Pazarı No: 87 10.000,00 900,00 //// 11:20 

12 Sümer Mahallesi Zahire Pazarı No: 88 10.000,00 900,00 //// 11:25 

13 
36 Pafta 14 Ada, 15 Parsel 35-36-37-38-

39 nolu dükkân 
20.150,00 1.813,50 250,10 11:30 

14 Kayaşehir Mevkii 297 ada, 33 Parsel 60.000,00 5.400,00 100 11:35 
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15 
Cumhuriyet Mahallesi Eskili Cami yanı 

134 ada 2 parsel 1 nolu büfe 
25.000,00 2.250,00 5,76 11:40 

16 
Cumhuriyet Mahallesi Eskili Cami yanı 

134 ada 2 parsel 2 nolu büfe 
25.000,00 2.250,00 5,76 11:45 

17 
Cumhuriyet Mahallesi Eskili Cami yanı 

134 ada 2 parsel 3 nolu büfe 
25.000,00 2.250,00 5,76 11:50 

SATILACAK ARSA: 

S/N Ada- Parsel Muhammen Bedeli TL Geçici Teminat TL m² si 
İhale 

Saati 

1 3001-11 2.099.748,00 62.992,44 1499,82 11.55 

SATILACAK ARAÇLAR: 

S/N 
Marka/Plaka Model Km Yılı Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL 

İhale 

Saati 

1 

MERCEDES-

BENZ 

PLAKA:50 EK 001 
S320 538.917 2000 

195.000,00 5.850,00 14:00 

2 
DESOTO 

PLAKA: 50 DT 336 AS250 43.792 2005 
145.000,00 4.350,00 14:05 

3 
DESOTO 

PLAKA:50 DT 334 AS250 0599 2005 
145.000,00 4.350,00 14:10 

4 
DESOTO 

PLAKA:50 DT 335 AS250 0011916 2005 
145.000,00 4.350,00 14:15 

5 
SEAT 

PLAKA:50 FH 110 TOLEDO 372.665 2001 
140.000,00 4.200,00 14:20 

6 
RENAULT 

PLAKA:50 EH 100 MEGANE 251.087 2006 
150.000,00 4.500,00 14:25 

7 
RENAULT 

PLAKA:50 EF 037 TOROS 01430 2000 
50.000,00 1.500,00 14:30 

8 
RENAULT 

PLAKA:50 EV 003 TOROS 28.674 1996 
35.000,00 1.050,00 14:35 

9 
CATERPILLAR 

PLAKA:50-14-006 CAT 442-D 
21153 

(SAAT) 
2003 

275.000,00 8.250,00 14:40 

6- İlanın 5. maddesinde belirlenen tutarda geçici teminat alınacaktır. 

7- İhaleyi alan kira bedelini ve KDV’yi şartnamede belirlenen şartlarda ödeyecektir. Arsa 

bedeli şartnamede belirlenen sürede ödenecektir. 

8- Araç ihalesini alan, ihale bedelini ve ihale bedeli üzerinden KDV’yi 15 gün içerisinde 

ödeyecektir. Araçlarla ilgili ekspertiz raporu mevcut olup araçları Belediyemiz Başkanlık Binası 

otoparkında ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü garajında görülebilir. 

9- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir. 

10- Belediye İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde 

yetkilidir. 

    7628/1-1 



1 Temmuz 2022 – Sayı : 31883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

GERGİ ÇELİĞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/663796 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 
1- İhale Konusu Malzemenin Adı ve Miktarı: Gergi Çeliği - 280.000 Kg. 
2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3- Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 27.07.2022 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR 
VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 no.lu hesabına KDV dâhil 
1.000,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    7699/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: İnsanlık İçin Hareket Vakfı. 
VAKFEDENLER: ELFATIH IBRAHIM. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/06/2022 tarihinde kesinleşen 31/03/2022 
tarihli ve E: 2021/601, K: 2022/161 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yardıma muhtaç, yerinden edilmiş kişiler, mülteciler ve Türkiye’de 
yaşayan yoksul halka yönelik olarak, gıda desteği sağlamak; eğitim ve sağlık sistemini 
desteklemek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL. (Yüzbin TürkLirası) 
YÖNETİM KURULU: ELFATIH IBRAHIM, WASSİM KHMAJA, YASER ALSAYED 

OMAR. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların nereye devredileceği hususu mütevelli heyet üye tam 
sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile karara bağlanır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    7619/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu. 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneği. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi alanında almış olmak. 
1 

    7711/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
27.12.2021 tarihli ve 2549172 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması talimatlandırılan, FMY Güven Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Zihni ALYÖRÜK 
(Denetçi No: 13034, Oda Sicil No: 13847) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 
Ankara 17. İdare Mahkemesinin 09.06.2022 tarihli ve E.2022/1186 sayılı kararı ile “dava konusu 
işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 29.12.2021 
tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Zihni ALYÖRÜK hakkında tesis edilmiş olan idarî 
işlemin yürütülmesi 27.06.2022 tarihli ve 3945929 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7641/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Etimesgut Belediye Meclisimizin 07.12.2021 tarih ve 613 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2022 tarih ve 1049 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Göksu Mahallesi imarın 63407 ada 2, 5 ve 6 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği” 01/07/2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 7719/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Aşağı Yahyalar 60447 ada 5 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 

1/1000 ölçekli UİP değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan 

Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyundur. 7391/1-1 

—— • —— 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

30.06.2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

sözleşmeli personel alımı ilanımızın “4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR” 

başlıklı kısmına aşağıda belirtilen ibare eklenmiştir. 

-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 

başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal 

edilecektir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7799/1-1 

—— • —— 

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

26.06.2022 tarih ve 31878 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Türkçe Bölümüne 

ilişkin ilanı Rektörlüğümüzce İşletme İngilizce Bölümü olarak düzeltilmiş olup ilgililere 

duyurulur. 

FAKÜLTE BÖLÜM 

KADRO UNVANI 

ARANAN NİTELİKLER 
Profesör Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİRİMLER 

FAKÜLTESİ 

İşletme 

İngilizce 
  1   

Doktorasını Muhasebe, Muhasebe 

Finansman alanlarından almış olmak. 

İngilizce Yabancı Dil puanından en 

az 85 almış olmak 

    7778/1-1 

—— • —— 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

13.06.2022 tarih ve 31865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim 

Üyesi ve Öğretim Elemanı personel alım ilanlarımız iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7750/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 7746/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 7747/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

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

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7774/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7776/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7777/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7642/1/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7642/2/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7642/3/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7642/4/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7642/5/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ MUVAZZAF ASTSUBAY 
İHTİYACININ KARŞILANMASI MAKSADIYLA JANDARMA 

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU (JAMYO)’NA (712) 
ERKEK ÖĞRENCİ TEMİN EDİLECEKTİR 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma 
Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, 
www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr 
adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda 
belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI: 
a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve 

Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı 
vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 
gerekmektedir. 

c. Başvurular; 01 Temmuz 2022 günü başlayıp, 24 Temmuz 2022 günü saat 23.59’da sona 
erecektir. 

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 
b. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak, 
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2022) 

itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [(1 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular başvuru 
yapabilecektir.) 

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 
d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 
e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, 
f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 
g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir 

nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim 
kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 

ğ. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde 
yayımlanan “2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş 
olan başvuru şartlarını taşımak. 

3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 
a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden 

gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi 
üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya 
internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında giriş yapılacaktır. 

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 
sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular 
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecektir. 

c. Başvuru kılavuzu okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru 
esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden 
doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur. 

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
a. İletişim Bilgileri: 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi 
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı 
Beytepe/Çankaya/ANKARA 
TEL: (0312) 464 4836 
b. Resmi İnternet Adresleri: 
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ MUVAZZAF SUBAY İHTİYACININ 

KARŞILANMASI MAKSADIYLA JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ 
GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE (200) ERKEK ÖĞRENCİ TEMİN EDİLECEKTİR 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma 
Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri 
arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, 
www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr 
adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi 
Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI: 
a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve 

Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı 
vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 
gerekmektedir. 

c. Başvurular; 01 Temmuz 2022 günü başlayıp, 24 Temmuz 2022 günü saat 23.59’da sona 
erecektir. 

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 
b. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak, 
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2022) 

itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular başvuru 
yapabilecektir.) 

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, 
d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 
e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, 
f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 
g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir 

nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim 
kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 

ğ. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde 
yayımlanan “2022 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru 
Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak. 

3. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 
a. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden 

gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi 
üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya 
internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında giriş yapılacaktır. 

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 
sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular 
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ilan edilecektir. 

c. Başvuru kılavuzu okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru 
esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden 
doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur. 

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
a. İletişim Bilgileri: 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi 
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı 
Beytepe/Çankaya/ANKARA 
TEL: (0312) 464 4836 
b. Resmi İnternet Adresleri: 
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı 

Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Engelli ve 

Eski Hükümlü Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR 

internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Başvuru şartları taşıyan adaylar 01/07/2022-05/07/2022 

tarihleri arasında başvurularını Balıkesir İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezine şahsen 

veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

A) KONTENJAN DAĞILIMI 

ÇALIŞTIRILACAĞI 

HİZMET TÜRÜ 

KADRO 

SAYISI 
YÖNTEM İLAN ŞARTI 

Sürekli İşçi Temizlik 

Görevlisi  

(Engelli) 

1 

NOTER 

KURA 

ÇEKİMİ 

*En az ilköğretim mezunu olmak. 

*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak. 

*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu 

olmamak. 

*Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor 

olmak. 

Sürekli İşçi Hayvan 

Bakıcısı  

(Eski Hükümlü) 

1 

NOTER 

KURA 

ÇEKİMİ 

*En az ilköğretim mezunu olmak. 

*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak. 

*Hayvan Bakım Hizmetlerinde çalışmaya engel olacak 

sağlık sorunu olmamak. 

*Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor 

olmak. 

*Traktör kullanma ehliyetine sahip olmak. 

*Büyükbaş, Küçükbaş hayvan bakıcısı olarak çalışma 

belgesi olanlar (Öncelikli tercih sebebidir.) 

Sürekli İşçi Temizlik 

Görevlisi  

(Engelli) 

3 

NOTER 

KURA 

ÇEKİMİ 

*En az ilköğretim mezunu olmak. 

*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak. 

*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu 

olmamak. 

*Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor 

olmak. 
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Sürekli İşçi Hasta ve 

Yaşlı Bakım Elemanı  

(Engelli) 

1 

NOTER 

KURA 

ÇEKİMİ 

*Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri 

alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı 

dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe 

yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım 

teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. 

*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak. 

*Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu olmamak. 

* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor 

olmak. 

Sürekli İşçi Hasta ve 

Yaşlı Bakım Elemanı  

(Eski Hükümlü) 

1 

NOTER 

KURA 

ÇEKİMİ 

*Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri 

alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı 

dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe 

yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım 

teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. 

*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 

tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak. 

* Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu olmamak. 

* Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekânda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

*BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor 

olmak. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru 

tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak. 
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 nci 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 
6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 

(ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. 
Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak. 
8. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını 

belgelendirmek. 
II. AÇIKLAMALAR 
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

(Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem 
arz etmektedir.) 
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2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek 
seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. 

4. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar 
süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir. 

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına 
kadar asil ve yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda 
çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. 

6. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

III. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN 
AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin 19/07/2022 tarihinde saat 10.00 da Balıkesir Üniversitesi Çağış 
Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması 
durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

2. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. 
3. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.balikesir.edu.tr 

internet adresinden ilgililere duyurulacaktır. 
IV. KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ 
1. Kura sonucu www.balikesir.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır. 
2. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava 
tabi tutulacaklardır. 

3. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 
Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecektir. 

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

V.  SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK 
BELGELER 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
2. 2 adet vesikalık fotoğraf 
3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
4. İkametgâh Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 
6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 
8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 

fotokopisi 
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9. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam 

teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Kurulu Raporu  

10. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı 

yer alan pozisyonlar için) 

11. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını 

belgelendirmek. 

VI. SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, 

NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve 

becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik 

yapılacaktır. 

2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

3. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav 

sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz 

internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve 

bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

1. Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 

(iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

nezdinde yazılı olarak itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 

3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. 

Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta vs. diğer yollarla 

yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini 

posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

VIII.  ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı 

sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak 

suretiyle atama yapılabilecektir. 

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

    7458/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek 
üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin 
(B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 
2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara         
17 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

POZİSYON 

KODU 
POZİSYON ADET NİTELİKLER 

BÜTÇE 

BİRİMİ 

001 Hemşire 10 

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık 

Memurluğu lisans programlarının birinden mezun 

olmak.  

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

002 
Röntgen 

Teknisyeni 
2 

* Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans 

programlarının birinden mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

003 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

* Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi veya 

Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının 

birinden mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

004 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Teknikerliği 

veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

005 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

* Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım 

önlisans programından mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

006 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri önlisans programından mezun olmak.  

* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Genel Şartlar: 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Özel Şartlar: 
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
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3- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 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. 

5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda 

bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran 

adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan 

başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1- Fotoğraflı başvuru formu.  

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi. 

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ 

sertifika. 

6- SGK prim günlerini gösterir belge. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, 

işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle 

en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru 

olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek 

kazananlar sırası ile çağırılacaktır. 

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 

feshedilecektir.  

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM: 

0 266 612 14 00 Dahili: 101421-101455-101422-101432 

    7707/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi  

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 
Doç. Dr. 1 

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış, Turizm 

Bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak. Gastronomi 

ve Gastronomi Turizmi alanlarında bilimsel çalışmalar ve 

yayınlar yapmış olmak. 

Gedik Meslek 

Yüksekokulu 
Dış Ticaret (İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

İşletme alanında lisans mezunu olmak ve Pazarlama 

alanında doktora derecesine sahip olmak. Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 85 puan almış olmak. 

Adayların; 

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 

2. Nüfus Cüzdan Sureti 

3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Doçent adaylar için 

Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş 

olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 

başvuru dosyalarını Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (01.07.2022-15.07.2022) şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. (Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB 

olacak şekilde) 

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 

5. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 

ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma 

Metni”  

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza 

Metni”  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 15.07.2022) 

 7585/1/1-1 



1 Temmuz 2022 – Sayı : 31883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

ALES- 

YDS 

EŞDEĞERİ 

PUANI 

Gedik Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğr. 

Gör. 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar 

Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 

ALES/SAY 

70 

İLAN TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 01.07.2022 
Son Başvuru Tarihi : 15.07.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.07.2022 
Sınav Giriş Tarihi : 25.07.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.07.2022 
İSTENEN EVRAKLAR 
1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 
2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 
5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 
6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 
7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen 
kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 
9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi. 
10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 
ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma 
Metni”  

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza 
Metni”  

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 
veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır.  
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
 7585/2/1-1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel 
Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü’nün Açıktan Alım İzni ile toplam 27 (yirmi) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi 
yapılacaktır. 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ 

UNVANI SAYI PUAN TÜRÜ CİNSİYETİ ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Hasta Bakımı 

ve 

Temizliğinde 

görev 

yapacak 

Hastane 

Hizmetlisi) 

(Hastabakıcı) 

14 KPSS (P94-LİSE) ERKEK 

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının 

Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya 

da sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire 

Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından 

birinden mezun olmak. 

2020 KPSS P94 puan türünden 65 (altmışbeş) ve üzeri puan 

almış olmak. 

Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu olmamak. 

Üniversite Hastanesi’nde vardiyalı sistemde çalışmaya engel 

durumu olmamak. 

Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış 

olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 

(Ameliyathane 

Teknikeri) 

13 
KPSS (P93- 

ÖNLİSANS) 
KADIN / ERKEK 

Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane 

Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

Başvuru yapacak aday/ memur Bursa Uludağ Üniversitesi 

Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi bünyesinde görev 

yapacaktır. 

2020 KPSS P93 puan türünden 65 (altmışbeş) ve üzeri puan 

almış olmak. 

Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış 

olmak. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 

belirtilen genel şartlar aranır. 
2) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşından gün almamış 

olmak. 
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para 

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa 
bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 



1 Temmuz 2022 – Sayı : 31883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. Yerleşmeye hak kazanan adayların başvuruları şahsen alınacağından, askerlik ile ilişiği 

bulunduğu tespit edilen ve Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve 

başlayamayacak olan adayların başvuruları iptal edilecektir. 

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor 

olmamak. 

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve 

vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık 

kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda 

adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.) 

7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.  

8) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) 

fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 

İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 

veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve 

kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince 

başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları 

yapılmayacaktır. 

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

10) Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlamalarına engel 

bulunan ve göreve başlayamayacak durumda olan adayların başvuruları yerleşmeye hak 

kazansalar bile iptal edilecektir. 

11) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

12) Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) unvanı başvurusu yapan aday/memurun 

görev yeri hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olacaktır.  

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI  

1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(Hastane) İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer kanallardan yapılacak 

olan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün 

içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.  

3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların 

başvuru esnasında eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. 

4) Başvuru esnasında teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması 

yapılacaktır.  

a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen 

adayların başvuruları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır. 

b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan 

tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine 

herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 
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5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla 

pozisyona başvurduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. 

6) Başvuru işlemlerinin tamamlanması akabinde adayların mezuniyet 

belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda 

başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER: 

1) Dilekçe  

2) İş Başvuru Formu  

3) KPSS Sınav Sonuç Belgesi (2020 yılı KPSS (B) grubu lise mezunları için P94, önlisans 

mezunları için P93 puanı esas alınacaktır) 

4) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi  

5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti (e-Devlet 

üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir) 

6) SGK Hizmet Dökümü 

7) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 

8) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul 

edilecektir)  

9) 1 adet Fotoğraf (İş Başvuru Formuna yapıştırılacaktır) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ 

Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat 

mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından adayların KPSS 

puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma 

tarihlerinin de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih edilecektir.  

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri 

veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar 

sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan 

takip edilebilecektir. 

4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine 

getirmeleri gerekmektedir. 

5) Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren 

10 gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan 

Kaynakları Birimi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.  

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümler uygulanır. 

İletişim: 

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle 

Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA 

E-mail adresi: suampersonel@uludag.edu.tr 

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz 

sorumlu olmayacaktır. 

İlan Başvuru Başlama Tarihi  : 01 Temmuz 2022 Cuma 

İlan Başvuru Bitiş Tarihi  : 22 Temmuz 2022 Cuma 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2022  Tarihli ve 11048, 11052,

11053, 11054, 11055 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2022 Tarihli ve E: 2022/7 K: 2022/79 Sayılı

Kararı

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


