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YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 

KANUNUNUN UYGULANMASINA AİT YÖNETMELİĞİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/12/1989 tarihli ve 20377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 351 Sayılı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İHALE 
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/8/1997 tarihli ve 23071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA 
TEŞKİLATI AYNİYAT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/1999 tarihli ve 23864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ayniyat Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR 
ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/2/1991 tarihli ve 20794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel
Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KONTROLÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/7/1990 tarihli ve 20572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel

Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE 

DAİR KANUNUN MALİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR 

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Mü-

sabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygu-

lanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 

PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/1/1991 tarihli ve 20744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğ-

renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 

SİGORTA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/1983 tarihli ve 18000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sigorta Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL PROGRAM VE PROJE 

UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA 

VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanının onayıyla özel program

ve proje uygulayan eğitim kurumu olarak belirlenen yurt içinde ve yurt dışında, yerli veya ya-

bancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle iş birliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan

ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve prog-

ramları uygulayan okullara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerine iliş-

kin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanının onayıyla belirlenen özel program ve proje

uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerini

kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti

Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci mad-

desinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atama: Proje okullarına yapılan öğretmen atamasını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,

e) Görevlendirme: Proje okullarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı

görevini yürütmek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci

maddesine göre verilen ikinci görevi,

f) Okul/kurum: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî okul ve kurumları, 

g) Proje: Yurt içinde ve yurt dışındaki yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği

anlaşmaları çerçevesinde proje okulunda belirli bir süre içerisinde yürütülecek olan akademik,

meslekî, sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda kaliteyi artırmak amacıyla okul müdürlüğü, ilçe

millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü veya ilgili genel müdürlük tarafından teklif

edilen çalışmaları,
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ğ) Proje okulu: Yurt içinde ve yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla

veya başka ülkelerle iş birliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası

proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okul ve

kurumu,

h) Yönetici: Proje okulunda görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yar-

dımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmen Olarak Atanacaklarda ve Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde 

Aranacak Şartlar ile Görev Süreleri

Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak  şartlar

MADDE 4- (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki  şartlar aranır:

a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve

(B)  bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar

bakımından, ilgili mevzuata göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya

da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Öğretmen ihtiyacının birinci fıkra kapsamında karşılanamaması durumunda, önce-

likle birinci fıkranın (b) bendinde öngörülen süre dikkate alınmaksızın diğer şartlara göre, bu

şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk atama yoluyla karşılanabilir.

(3) Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda gö-

rev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanama-

ması durumunda, diğer illerdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından da atama

yapılabilir.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5- (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve

(B)  bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Görevlendirileceği proje okulunun türü itibarıyla aynı türdeki okul/kurumlardan bi-

rine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak.

c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde soruşturma sonucu yöneticilik

görevi üzerinden alınmamış olmak.

ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki görevlendirilecekler bakı-

mından, ilgili mevzuata göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da

bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
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Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6- (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini

taşımaları gerekir:

a) Okul/kurumlarda müdür olarak görev yapmış veya yapıyor olmak.

b) Okul/kurumlarda müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Okul/kurumlarda kurucu müdür, müdür yardımcısı olarak ayrı ayrı veya müdür baş-

yardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki

şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Okul/kurumlarda müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ola-

rak görev yapmış veya yapıyor olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(3) İmam hatip liselerine müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde bünyesinde

imam hatip ortaokulu bulunan kurumlarla sınırlı olmak ve en az iki müdür yardımcısı normu

bulunmak şartıyla müdür yardımcılarından birisinin ortaokul öğretmenleri arasından belirlen-

mesi esastır.

(4) Öğrencilerinin tamamı kız öğrenci olan proje okullarının müdürü ile müdür yar-

dımcılarından en az biri ve yatılı kız öğrencisi bulunan proje okullarının müdür yardımcıların-

dan en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esastır.

(5) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olup karma eğitim yapılan proje okulla-

rında, müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esastır.

(6) Müdür olarak görevlendirileceklerde;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları için atölye, laboratuvar veya meslek dersleri

öğretmeni olmak,

b) Özel eğitim kurumları için Özel Eğitim öğretmeni olmak,

c) Fen liseleri için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

ç) Sosyal bilimler liseleri için Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji

veya yabancı dil öğretmeni olmak,

d) Güzel sanatlar liseleri için Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmeni olmak,

e) Spor liseleri için Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

şartları ayrıca aranır.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğret-

menlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(8) Proje okullarına atanacak öğretmenler ile görevlendirilecek yöneticiler bakımından

ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler saklıdır.

Öğretmen ve yöneticilerin görev süresi

MADDE 7- (1) Öğretmenler dört yıllığına atanır.

(2) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(3) Aynı unvanla aynı proje okulunda sekiz yıldan fazla süreyle öğretmen veya yönetici

olarak görev yapılamaz.  
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Öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin hesaplanması

MADDE 8- (1) Öğretmenlikte veya yöneticilikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin he-

sabında; aynı proje okulunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Görevin

sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması hâlinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu

tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması hâlinde dört yıllık

veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(2) Öğretmenlerin görev süreleri, proje okulunun kapsama alındığı tarih itibarıyla başlar. 

(3) Öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin hesabında; adı değişen, dönüşen veya

birleştirilen proje okullarında geçen sürelerin tamamı birlikte dikkate alınır.

(4) Görev süresinin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, vekâlet, geçici görev ve benzeri

nedenlerle fiilen görev yapılmayan süreler de dâhil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmelerine İlişkin Duyuru, Başvuru 

ve Öğretmenliğe Atama ile Yöneticiliğe Görevlendirme

Öğretmen atama ve yönetici görevlendirmelerine ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 9- (1) Öğretmen ve yönetici ihtiyacı bulunan proje okulları ile dört veya sekiz

yıllık görev süresini dolduranlardan boşalacak proje okullarının öğretmenlik ve yöneticilikleri,

Bakanlıkça belirlenen takvim çerçevesinde Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(2) Öğretmen olarak atanmak veya yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerin baş-

vuruları elektronik ortamda alınır. 

(3) Öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapılabilir. Yö-

neticiliğe görevlendirilmede ise müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı görevlerinden

yalnız biri için başvuru yapılabilir.

Öğretmenliğe atama

MADDE 10- (1) Öğretmenliğe, Bakan onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Öğretmen-

lerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Öğretim elemanları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

38 inci maddesine göre proje okullarında ders vermek üzere görevlendirilebilir.

(3) Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, Genel Müdürlükçe belirlenen takvime

göre yapılır.

Yöneticiliğe görevlendirme

MADDE 11- (1) Yöneticiliğe, Bakan onayı ile dört yıllığına görevlendirme yapılır. Yö-

neticilerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına en az doktora düzeyine sahip olmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun

38 inci maddesine göre öğretim elemanları müdür olarak görevlendirilebilir. 

(3) Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, Genel Müdürlükçe belirlenen

takvime göre yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmenlik ve Yöneticilik Görevlerinin Sona Ereceği Hâller

Öğretmenlik ve yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 12- (1) Öğretmenler ve yöneticiler görev sürelerini tamamladıklarında, du-

rumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atan-

mak üzere il emrine atanır.

(2) Öğretmenler ve yöneticiler istemeleri hâlinde görev yapmakta oldukları eğitim ku-

rumunun ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje

okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanabilirler.

(3) Öğretmenler, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında yer

değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Yöneticiler, 5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği

hükümlerine göre yeniden görevlendirme kapsamında yönetici olarak görevlendirilebilir.

(5) Öğretmen ve yöneticilerden görev yaptıkları kurum dışında yurt içinde veya yurt

dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle geçici görevlendirilenler ile aynı kap-

samda sürekli olarak görevlendirilenler, altı ay veya daha fazla aylıksız izin alanlar,  25/6/2001

tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci

maddesine göre aylıksız izne ayrılanlar, görevlendirildikleri veya izne ayrıldıkları tarih itiba-

rıyla görev yaptığı il emrine öğretmen olarak atanır. Yönetici ve öğretmenlerden görev yaptık-

ları kurum dışında yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı aydan az süreyle geçici

olarak görevlendirilenlerden geçici görev süreleri aynı eğitim ve öğretim yılı içerisinde toplam

altı ayı dolduranlar, altı ayı doldurdukları tarih itibarıyla durumlarına uygun ihtiyaç bulunan

proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır. 

Öğretmen ve yönetici norm kadrolarında değişiklik

MADDE 13- (1) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile

görevli oldukları proje okullarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üs-

tünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere

norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki

hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belir-

lenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan

proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır.

(2) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak

üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet

süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm

kadro fazlası olarak belirlenen müdür yardımcıları, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere

proje okulları dışındaki okul/kurumlara yönetici olarak görevlendirilebilir ya da durumlarına

uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere

il emrine atanır.
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(3) İlgili mevzuatta belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde

müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı

kaldırılan proje okullarında norm kadro fazlası olanlar, kalan görev sürelerini tamamlamak

üzere görev yaptığı proje okulu dışındaki okul/kurumlara yönetici olarak görevlendirilebilir

ya da durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen

olarak atanmak üzere il emrine atanır.

Öğretmenlik ve yöneticilik görevinden alınma

MADDE 14- (1) Hakkında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan rapor-

ların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre görev yeri değişikliği teklifi

getirilen öğretmen ve yöneticiler durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki

okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak/yönetici olarak görevlendirilmek üzere il emrine ata-

nır.

(2) Hakkında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir

ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen

proje okulu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/ku-

rumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici görevlendirme

MADDE 15- (1) Proje okullarının öğretmen ve yöneticiliklerine, Bakanlıkça atama/gö-

revlendirme yapılıncaya kadar valiliklerce geçici görevlendirme yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğretmen görevlendirme

MADDE 16- (1) Çalışma izni olan yabancı uyruklular, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğret-

menlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili hükümleri doğrultusunda yabancı

dil öğretimi amacıyla proje okullarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 1/9/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesap-

lanmasında 6/7/2018 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 548)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas

oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü

fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Esas alınacak kurlar

MADDE 3- (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli

ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer

alan listede gösterilen kurlar uygulanır.

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi

MADDE 4- (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü iti-

barıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Ban-

kasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif

alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı

paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2022 tarihi itibarıyla yapacakları

değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen

esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1356 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
         1519 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1577 
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Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1528 
 

—— • —— 
 

Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
        1518 
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Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1551 
 

—— • —— 
 

Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1576 
 

—— • —— 
 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1578 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF EBATLARDA 300.000 ADET GRİ KLASÖRLÜK KARTON  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan Gri Klasörlük Kartonlar teknik özellikler listesine uygun olarak, 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü 

Satınalma Servisinde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler listesi ve sair 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İşletmemiz banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

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

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

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik özellikler listesi 

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

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

3. Teklifler, 14.02.2023 günü, en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım 

İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İstekliler ihale konusu Gri Klasörlük Kartonların tamamı için teklifte bulunacaklardır. 

Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    1532/1-1 
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3 ADET ROBOT KONTROL SİSTEMİ (GÖMÜLÜ BİLGİSAYAR) SATIN 

ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Robot Kontrol Sistemi(gömülü bilgisayar) alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2023/114777  

1- İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 

c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 adet Robot Kontrol Sistemi(gömülü bilgisayar) 

Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji 

Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 220 

(ikiyüzyirmi) takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 01.03.2023 Çarşamba günü, saat: 11:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine (Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk 
Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 
2940 0006 1000 01 İBAN numarasına-İhale Kayıt No, ihale adı ve istekli bilgileri yazılarak) 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk Lirası 
yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 01.03.2023 Çarşamba günü, saat: 11:00’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. (Kısmi Teklif verilemez) İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal 
kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.  
 1450 /1-1 
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2 KALEM PLASTİK SU TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
2 Kalem Plastik Su Torbası Temini/işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

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

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

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

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 84 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
    2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : turhanomer.ozkaya@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2318008 
b) İKN : 2023/116607 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 2 Kalem Plastik Su Torbası Temini 
ç) Teslim Yeri/  
 İşin Yapılacağı Yer : Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki 

Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

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

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Malzemeler 90 günde teslim edeceklerdir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 27.02.2023 Pazartesi Saat 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
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6.1.  Plastik su torbaları için yırtılma, alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test 
raporları ve LOI testi belgesi. Ayrıca Grup1 M1 kategorisinde olan ve patlayıcı ortamlarda 
kullanılabileceğine dair yetkili kuruluşlardan alınan sertifika. Her birinden birer numune. 

6.2.  Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 
- Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası 

çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 
Sterlini (UK £) olarak belirtecektir. Türk Lirası cinsinden teklif veren Yükleniciye teslim edilen 
malın bedeli TL olarak, Döviz cinsinden teklif veren Yükleniciye teslim edilen malın bedeli 
fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kur değeri üzerinden TL olarak ödenecektir. 
Fatura, malın teslim tarihinden itibaren azami yedi gün içinde düzenlenecektir. 

Teklifin Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden verilmesi halinde ödemeler; 
Yerli istekli için: Türk Lirası (TL) cinsinden teklif veren Yükleniciye teslim edilen malın 

bedeli TL olarak, Döviz cinsinden teklif veren Yükleniciye teslim edilen malın bedeli fatura 
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kur değeri üzerinden TL olarak ödenecektir. Fatura, 
malın teslim tarihinden itibaren azami yedi gün içinde düzenlenecektir. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Bu ihalede işin 
tamamı için teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
10- “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması: 
Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 1515/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
29.01.2023 tarihli ve 32088 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 

2023/97785 ihale kayıt no.lu “Laboratuvar Ölçü Kontrol Aletleri Yedekleri” Alımı ilanı aşağıda 
belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

Söz konusu ilanın aşağıdaki maddeleri; 
2-c) Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 

en geç 100 (Yüz) takvim günü, 
3-b) Tarihi ve Saati: 20/02/2023 tarihi, saat 14.00 
6- Teklifler, 20/02/2023 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

Şeklinde değiştirilmiştir. 
İlanen duyurulur. 1583/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

09.12.2022 tarih ve 32038 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
Yarışma Sınavı İle Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı yazılı sınav tarihi; 
12.02.2023 tarihinden 05.03.2023 tarihine alınmıştır. 

İlan olunur. 1590/1-1 
—— • —— 

İstanbul Valiliğinden: 
18 Temmuz 1986 tarihli ve 19168 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 86/10746 Bakanlar 

Kurulu kararı ile değiştirilen Hayvan Rehni Tüzüğünün 2 nci maddesinde yer alan; 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Kooperatifler ile özel kanunları veya Türk Ticaret 

Kanunu gereğince tüzel kişiliğe sahip bir itibar müessesesi olarak kurulmuş bulunan sermaye 
şirketleri, merkezlerinin bulunduğu yerdeki Valilikçe izin verilmek şartıyla Medeni Kanunun 854 
üncü maddesi gereğince rehin alacaklısı olabilirler. 

İzin, bu müesseselerden itimada değer olan ve rehin hakkı yanında kefalet, müteselsil 
sorumluluk ve teminat almayacaklarını taahhüt edenlere verilebilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketinin rehin hakkı yanında kefalet, müteselsil sorumluluk ve 
teminat alması izin verilmesine engel teşkil etmez "Hükmü gereğince, T.C. Ziraat Katılım Bankası 
Anonim Şirketi tarafından, hayvan rehni yapılmasına izin verilmesi Valiliğimizden talep edilmiştir. 

Bu talebin değerlendirilmesi sonucunda, T.C. Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketince, 
açılan kredilere karşılık alınmakta olan teminatın yanında, hayvan rehni de yapılması iş ve 
işlemlerini yürütmek üzere gerekli izin 31.01.2023 tarihli Olurlarımızla verilmiş bulunmaktadır. 

 1568/1-1 
—— • —— 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı”nın “I. GENEL 
BİLGİLER” başlığının (C) bendinde 11.02.2023 olarak belirtilen Giriş Sınavı tarihi “04.03.2023” 
olarak değiştirilmiştir. 

İlan olunur. 1585/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1556/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1582/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1564/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1559/1-1 

 

  



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2023 – Sayı : 32098 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1567/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 

aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli 

personel alınacaktır. 

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR: 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a)  Türk Vatandaşı olmak, 

b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

c)  Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 

ç)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

e)  Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 

f)  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 

g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak. 

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel 

şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır: 

a)  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş 

olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kuramlarınca sözleşmesi 

feshedilmemiş olmak. 

c)  Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş 

olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) 

sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak. 

3- Başvuracak adaylarda ilgili 2022 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama 

yapılacaktır. 2022 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans 

mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. 

ECZACI UNVANINA MÜRACAAT EDEN ADAYLAR; Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak 

sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan “Eczacılar” için KPSS şartı aranmamaktadır. 

Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan 

üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen 4’lük sistemdeki notların 100’lük 

sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanları eşit olduğu takdir de adaylar arasından 

diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana 

öncelik tanınacaktır. 
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BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 
Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai 

bitimine kadar) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılma Esaslarının” Ek-7. Maddesinin (a) bendinde 
belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir“ 
hükmüne göre verilen süre içerisinde şahsen başvuru yapılacak olup, mazereti nedeniyle şahsen 
başvuru yapamayacak olanlar için noter onaylı vekâletname ibraz edilerek vekil kişi tarafınca 
başvuru yapılabilecektir.(Posta / Kargo/Mail yolu ile müracaatlar dikkate alınmayacaktır.) 

4-B  İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi https://aku.edu.tr web sayfasında ki sözleşmeli 
personel ilanına giriş yapıldığı kısmından temin edilecektir. 

Başvuru Adresi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, 
istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden 
fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır. 

İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'ndan, 0 (272) 218 
15 80 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların; 
- İsim listesi, 
- İşe başlama için istenilen evrak listesi, 
- Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi, 
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz web 

(https://aku.edu.tr) adresinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
KPSS puanı aynı olan adaylar arasından diploma not ortalaması en yüksek olana öncelik 

tanınacaktır. Bununda aynı olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, 
bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

İlan edilen kadro adedinin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adayların, işe 
başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asıl 
aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl 
ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1) İş Talep Formu (https://aku.edu.tr/ adresinden sözleşmeli personel ilanına giriş 

yapılarak temin edilecektir) 
2) Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu e-Devlet Çıktısı) 
3) a- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-

Devlet Çıktısı )  
b- Önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-

Devlet Çıktısı) 
c-  Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul ) mezunları için 2022 KPSS (P94) puan grubu sınav 

sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet Çıktısı) 
4) Adli Sicil Belgesi (Barkotlu e-Devlet Çıktısı) 
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6) Şoför adaylar için ehliyet fotokopisi 
7) Güvenlik Görevlisi kadrosuna müracaat edecekler için süresi dolmamış güvenlik 

görevlisi kimlik kartı fotokopisi veya sertifika 
8) Aşağıda aranacak şartlar kısmında belirtilen diğer ruhsat, sertifika, belgeler vb. 
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Aranılan Şartlar: 

UNVAN SAYI ARANAN NİTELİKLER

Eczacı 1 

a- Eczacılık Fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilmiş, yurtdışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak. 
b- 6197 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2, 3 ve 4.  
Maddelerinde belirtilen şartlarının sağlanması. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak.

Avukat 1 

a- Hukuk Fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilmiş, yurtdışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak. 
b- Avukatlık ruhsatına sahip olmak 
c- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 en az 70 
puan almış olmak.  
d- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak 
e- En az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili belgelendirmek kaydıyla 
fiilen çalışmış olmak. 

Psikolog 1 

a- Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezunu olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 
puan almış olmak.  
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak

Veteriner 
Hekim 1 

a- Veteriner Fakültesinden mezunu olmak.
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 
puan almış olmak.  
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak

Kütüphaneci 2 

a- Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezunu 
olmak. 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 
puan almış olmak., 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak

Mühendis 
(Yazılım) 1 

a- Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 
b- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi 
güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel 
programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
c- WEB Uygulama Geliştirme ve WEB tasarım konularında en 
az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. 
d- Web servisleri, Web Sunucusu gibi teknolojilere hakim 
olmak. 
e- Tercihen PHP, Java veya NET dillerinden en az ikisinde 
tecrübe sahibi olmak. 
f- Tercihen JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, 
HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli 
olmak. 
g- Tercihen veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL 
bilgisine sahip olmak. 
h- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 
puan almış olmak. 
ı- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak
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Mühendis 
(Sistem) 1 

a- Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 
b- Belgelendirmek kaydıyla Sunucu sistemleri ve bunlara ait 
bileşenleri izleme ve bu işlevi gerçekleştiren yazılımlar 
konusunda bilgi sahibi olmak. 
c- Belgelendirmek kaydıyla Aktif Dizin, DNS, DHCP, File 
Server konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözme 
bilgisine sahip olmak. 
d- Belgelendirmek kaydıyla Yerel Alan Ağ(LAN), Geniş Alan 
Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ 
(VPN) gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. 
e- Belgelendirmek kaydıyla Microsoft Exchange Server 
konusunda bilgi sahibi olmak. 
f- Belgelendirmek kaydıyla Certified Ethical Hacking (CEH) 
konusunda bilgi sahibi olmak.  
g- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 
puan almış olmak. 
h- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak

Tekniker 
(İklimlendirme) 

1 

a- Üniversitelerin ön lisans İklimlendirme ve Soğutma Programı’ndan 
mezun olmak  
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak

Tekniker 
(Elektrik) 

1 

a- Üniversitelerin ön lisans Elektrik Programı’ndan mezun olmak 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak

Tekniker 
(Bilgisayar) 

Erkek 
1 

a- Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, 
İnternet ve Ağ Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim 
Sistemleri, Web Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, 
Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Ön Lisans 
programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
b- Belgelendirmek kaydıyla Ağ, bilgisayar ve bileşenlerinin kurulumu, 
tamiri, montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 2 yıl tecrübe sahibi 
olmak. 
c- Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç 
saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli olmak. 
d- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan almış 
olmak.  
e- İlan başvuru   bitiş  tarihi  itibariyle31yaşından gün almamış olmak

Tekniker 
(Mermer) 

1 

a- Üniversitelerin Ön lisans Mermer Teknolojisi Programından mezun 
olmak. 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak

Teknisyen 
(Marangoz) 

1 

a- Mesleki ve Teknik Liselerin; ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya 
mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve dallarının birinden veya inşaat 
teknolojisi alanının ahşap yapı sistemleri dalından veya dengi 
alan/dalının birinden ya da Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir 
alanından mezun olup, MEB onaylı ağaç işleri-mobilyacılık alanında 
ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak. 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan 
almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak
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Teknisyen 
(Kaynakçı) 

1 

a- Mesleki ve Teknik Liselerin Metal Teknolojisi-Kaynakçılık Bölümü 
mezunu olmak veya Ortaöğretim mezunu olup MEB onaylı kaynakçılık 
belgesine sahip olmak. 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan 
almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak

Teknisyen 
(Bilgisayar) 

Erkek 
1 

a- Mesleki Teknik ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri 
Alanı Ağ işletmenliği, Ağ  işletmenliği ve Siber Güvenlik ve Bilgisayar 
Teknik Servisi Ortaöğretim  alanlarının  herhangi birinden mezun olmak. 
b- Microsoft Office Programları eğitim sertifikasına sahip olmak. 
c- Ağ, Bilgisayar ve bileşenlerinin tamiri, kurulumu, montaj ve arıza tespiti 
gibi alanlarda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. 
d- Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç 
saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli olmak. 
e- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 puan almış 
olmak  
f- İlan başvuru  bitiş  tarihi  itibariyle 31yaşından gün almamış olmak

Sağlık Teknikeri 
(Anestezi) 

1 

a- Üniversitelerin Ön lisans Anestezi Programından mezun olmak. 
(Üniversitemiz Hayvan Hastanesinde görev yapacaktır.) 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak

Sağlık Teknikeri 
(Radyoloji) 

1 

a- Üniversitelerin Ön lisans Radyoterapi-Radyoloji veya Tıbbi 
Görüntüleme Programlarının birisinden mezun olmak. Üniversitemiz 
Hayvan Hastanesinde görev yapacaktır. 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 puan 
almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak 

Sağlık 
Teknikeri 
(Laborant) 

1 

a- Üniversitelerin Ön lisans Laborant ve Veteriner Sağlık 
Programı’ndan mezun olmak. (Üniversitemiz Hayvan 
Hastanesinde görev yapacaktır.) 
b- Biyomedikal Kalibrasyon Eğitim sertifikasına sahip olmak. 
c- Temel Tıbbi Malzeme Yönetimi Eğitimi sertifikasına sahip 
olmak. 
d- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 
puan almış olmak.  
e- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak

Büro Personeli 1 

a- Üniversitelerin Lisans (4 yıllık) İngiliz Dili ve Edebiyatı veya 
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümlerinin birisinden 
mezunu olmak. 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 
puan almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak

Büro Personeli 2 

a- Üniversitelerin Lisans İşletme, İktisat, Maliye, Büro Yönetimi 
veya Uluslar arası Finans Bölümlerinin birisinden mezunu 
olmak. 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP3 sınavından en az 70 
puan almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak

Büro Personeli 14 

a- Üniversitelerin ön lisans, Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, 
Maliye Programlarının birisinden mezun olmak. 
b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 
puan almış olmak. 
c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 
olmak
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Destek 

Personeli 

(Şoför-

ERKEK) 

2 

a- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak 

b- D sınıfı ehliyete sahip olmak (Otobüs kullanabilme) 

c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 

puan almış olmak. 

d- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak 

e- Psikoteknik belgesine sahip olmak 

Destek 

Personeli 

(Şoför-

ERKEK) 

1 

a- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak 

b- C sınıfı ehliyete sahip olmak (Kamyon kullanabilme) 

c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 

puan almış olmak.  

d- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak 

e- Psikoteknik belgesine sahip olmak 

Destek 

Personeli 

(Aşçı) 

1 

a- Üniversitelerin ön lisans Aşçılık veya Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Programları’nın birisinden mezun olmak. 

b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP93 sınavından en az 60 

puan almış olmak.  

c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak 

d- En az 3 (üç) yıl mesleği ile ilgili belgelendirmek kaydıyla 

fiilen çalışmış olmak. 

Destek 

Personeli 

(Park-Bahçe 

Bakım) 

4 

a- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak 

b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 

puan almış olmak.  

c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

7 

a- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak 

b- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 

puan almış olmak.  

c- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak 

Destek 

Personeli 

(Kalorifer) 

4 

a- Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme alanından veya -Isıtma ve Tesisat Teknolojisi 

mezun olmak. 

b- Diğer Ortaöğretim mezunları için MEB onaylı katı yakıtlı 

kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olmak. 

c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 50 

puan almış olmak.  

d- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak 
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Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

(Bayan) 

3 

a- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanunun 10. ve 11. maddesinde yer alan şartları taşımak, 

b- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.. 

c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 60 

puan almış olmak.  

d- Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel 

Güvenlik Görevlisi silahlı/silahsız kimlik kartına sahip olmak, 

e- Bayan adaylar için 160 cm'den kısa olmamak. Boy uzunluğu 

santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 

15’ten fazla veya az olmamak (örneğin 160 cm boyunda olan bir 

adayın kilosunun 60+15=75’dan fazla, 60-15= 45’ten az 

olmaması gerekmektedir.) 

f- Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek 

vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. "Atamaya hak 

kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu 

istenecektir." 

h- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış 

mekanlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durum olmamak, 

ı- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

(Erkek) 

17 

a- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 

Dair Kanunun 10. ve 11. maddesinde yer alan şartları taşımak, 

b- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul )mezunu olmak. 

c- 2022 yılına ait KPSS B grubu KPSSP94 sınavından en az 60 

puan almış olmak. 

d- Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel 

Güvenlik Görevlisi silahlı/silahsız kimlik kartına sahip olmak, 

e- Erkek adaylar için 170 cm'den kısa boylu olmamak, Boy 

uzunluğu santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu 

arasındaki fark 15’ten fazla veya az olmamak (örneğin 180 cm 

boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’dan fazla, 80-15= 

65’ten az olmaması gerekmektedir.) 

f- Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak. 

g- Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek 

vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. "Atamaya hak 

kazanma durumunda tam teşekküllü hastaneden heyet raporu 

istenecektir." 

h- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış 

mekanlarda vardiyalı çalışmasına engel bir durum olmamak, 

ı- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış 

olmak 

 1557/1-1 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 8 Şubat 2023 – Sayı : 32098 

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 

sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik" uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 

seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 

puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 

arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 

sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark hesaplanacaktır. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI; 

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da  

bunlara  denkliği  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak. 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.) 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen 

sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki 

hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği 

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır). 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. 

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 

a) Ağ Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına 

Kadar) 

i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, IPS/IDS, 

içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik 

ürünlerinin kullanıldığı en az 10.000 kullanıcılı, en az 500 kenar switch ve en az 5 Omurga switch 

barındıran, birden fazla WAN bağlantısı olan bilgisayar ağında ağ uzmanı veya ağ yöneticisi 

olarak en az 5 yıl çalışmış olmak. 
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ii. Yönlendiriciler, Ağ Anahtarları, Erişim Noktaları (Access Point) ve Erişim Noktası 

Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi 

hakkında tecrübe sahibi olup, en az 200 adet Erişim Noktası, en az 2 adet Erişim Noktası Kontrol 

Cihazının bulunduğu bilgisayar ağı içerisinde tecrübe sahibi olmak, 

iii. Hp Procurve, HPE, Huawei, Alcatel, Extreme, Cisco, 3COM, Dell, Arista gibi en az 4 

(dört) farklı üreticinin ağ ürünleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

iv. En az 4 (dört) farklı üreticinin ağ ürünlerinin bulunduğu bilgisayar ağı içerisinde ağ 

mimarileri tasarımını, planlamasını ve entegrasyonunu yapabilecek gerekli bilgi ve tecrübeye 

sahibi olmak, 

v. SAN Anahtarı, Yönlendirici, Ağ Anahtarı, Firewall, Yük Dengeleyici gibi ağ 

bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak, 

vi. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olup, yapılan analiz ışığında hazırlanan network 

izleme ve güvenlik raporunda görülen zafiyetlerin ortadan kaldırılması için de gerekli planı 

hazırlayacak bilgiye ve tecrübeye sahip olmak, 

vii. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 

ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

viii. Geniş alan ağları (WAN) arasında Dinamik Yönlendirme Protokellerinin kullanıldığı 

büyük ölçekli bir ağ içerisinde tecrübe sahibi olmak, 

ix. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Web Gateway, DDoS, 

E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 

x. Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, network penetrasyon testi 

yapabilmek, CEH (Certified Ethical Hacker) eğitimi aldığını belgelemek, 

xi. DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, IPSEC VPN konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

xii. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

xiii. IP Telefon, IP Santral ve VOIP konularında bilgi ve tecrübe sahibi olup, en az 2000 

adet IP telefon ve en az 4 adet IP Santral barındıran bilgisayar ağı içerisinde tecrübe sahibi olmak, 

xiv. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında ve veri merkezi taşınması ve network 

tasarımı konularında bilgi sahibi olmak. 

xv. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak, 

xvi. Ağ ürünleri hakkında teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak, 

xvii. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

xviii. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

xix. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak. 

Tercihen; 

i. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and 

Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, 

CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

ii. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 

(bir) uygulamada aktif rol almak. 

iii. CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak. 

b) Sistem Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına 

Kadar) 
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i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 10.000 (on bin) iç veya 40.000 (kırk bin) 
dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Linux ve MS Windows işletim sistemlerinin sistem 
yöneticisi (admin) olarak hepsinde en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek. 

ii. Çok sunuculu (en az 40 fiziksel sunucu ya da en az 300 sanal sunucu) ortamda, sunucu 
kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yürütmüş olmak. 

iii. MS Windows Server ve Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında 
bilgi ve tecrübe sahibi olup, bu işletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, başarım 
arttırma, log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak. 

iv. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, en az 3 adet açık kaynak kodlu projenin uygulayıcısı olmak. 

v. Uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache vb.) kurulumu, yapılandırması ve 
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olup, Yük Dengeleme Sistemi arkasında 
konumlandırılan aynı işi yapan çok sayıdaki uygulama sunucularının mimari tasarımını 
yapabilmek, uygulamaların micro servis üzerinden hizmet verebilmesi için gerekli bilgiye sahip 
olmak ve en az bir projede micro servis uygulaması yapmış olmak, 

vi. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 2 Geniş alan ağı (WAN) üzerinde Active 
Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Server işletim sistemleri konularında 
kurulum, konfigürasyon, upgrade, bakım ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olup, iç ve dış 
yedekli DNS hizmeti, yedekli mimaride merkezi ve/veya lokal olarak birden fazla DHCP 
hizmetinin sağlanmasında bilgi sahibi olmak, 

vii. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri). 

viii. Microsoft Azure Active Directory ve Google Workspace for Education 
platformlarında en az 30.000 kullanıcı hesabı yönetmiş olup, Bulut güvenliği konusunda en az 1 
uygulamanın yönetimini yapmış olmak, 

ix. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve 
yönetim tecrübesine sahip olmak, Vmware eğitimi aldığını belgelemek, 

x. Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların 
mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek, yönetebilmek ve felaket kurtarma ve/veya iş 
sürekliliğini sağlayabilmek adına 2 farklı veri depolama cihazının birbirleriyle LUN/Datastore 
senkron replikasyonu için gerekli bilgiye sahip olmak, 

xi. Açık kaynak kodlu e-posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini 
yapmış olmak. 

xii. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve 
uygulamış olmak. 

xiii. Geniş alan ağları (WAN) hakkında bilgi sahibi olup, WAN yapısı üzerinden sistem 
yedekleme ve iş sürekliliği tasarımını ve uygulamasını yapmış olmak, 

xiv. IP telefon ve IP santral kurulumu, işletilmesi ve yönetilmesi konusunda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, IP Telefon ve/veya IP Santral eğitimi aldığını belgelemek, 

xv. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
xvi. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı 

Sistemi, E-posta Güvenliği Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS 
Atak Engelleme Sistemi gibi Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak, en az 2 farklı 
üreticinin Güvenlik Duvarı cihazının yönetimi gerçekleştirmiş olmak ve enaz 1 üreticinin 
Güvenlik Duvarı eğitimini aldığını belgelemek, 
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xvii. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security 
Event Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti için korelasyon 
yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak, 5651 sayılı Kanun gereği log’ların toplanıp zaman 
damgası ile saklanmasını sağlayan sistem üzerinde bilgi sahibi olmak, 

xviii. Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi 
sahibi olup, merkezi antivirüs yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

xix. PowerShell, Bash, Shell scripting konusunda bilgi sahibi olmak. 
xx. Sistem ve Güvenlik alt yapı ürünleri hakkında teknik şartname hazırlama ve alım 

süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak. 
xxi. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 
xxii. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 
xxiii. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 

1 (bir) uygulamada aktif rol almak. 
Tercihen; 
i. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak. 
ii. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak. 
iii. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak. 
iv. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak, 
v. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip 

olmak. 
c) Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 

2 Katına Kadar) 
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak. 
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış 

olmak. 
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak. 
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak. 
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak. 
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak. 
viii. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak. 
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak. 
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak. 
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak. 
Tercihen; 
i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak. 
ii. Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak. 
iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak. 
d) Ağ Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına 

Kadar) 
i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, IPS/IDS, 

içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik 
ürünlerinin kullanıldığı en az 2000 kullanıcılı, en az 300 switch barındıran bir bilgisayar ağında 
ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak. 
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ii. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 

iii. Yönlendiriciler, Ağ Anahtarları, Erişim Noktaları (Access Point) ve Erişim Noktası 

Kontrol Cihazları (Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi 

hakkında deneyim sahibi olmak, 

iv. Hp Procurve, HPE, Huawei, Alcatel, Extreme, Cisco gibi en az 2 (iki) üreticinin ağ 

ürünleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

v. SAN Anahtarı, Yönlendirici, Ağ Anahtarı, Firewall, Yük Dengeleyici gibi ağ 

bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak. 

vi. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

vii. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak. 

viii. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz 

Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 

802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. 

ix. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak, 

x. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşta IEEE 802.1x projesine dahil olmak. 

xi. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Web Gateway, DDoS, 

E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 

xii. Network güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve network penetrasyon testi 

yapabilmek, 

xiii. DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, IPSEC VPN konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak 

xiv. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

xv. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında ve veri merkezi taşınması ve network 

tasarımı konularında bilgi sahibi olmak. 

xvi. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak, 

xvii. Teknik şartname oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak, 

xviii. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

xix. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

xx. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak. 

Tercihen; 

i. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and 

Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, 

CCDP, CCNP Cloud sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

ii. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 

(bir) uygulamada aktif rol almak. 

iii. CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak. 

e) Sistem Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına 

Kadar) 

i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 2.000 (iki bin) iç veya 10.000 (on bin) dış 

kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde UNIX, Linux, MS Windows işletim sistemlerinin sistem 

yöneticisi (admin) olarak hepsinde veya herhangi birisinde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi 

olmak ve bunu belgelemek. 
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ii. Linux yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek. 

iii. Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 200 sanal sunucu) ortamda, sunucu 

kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yürütmüş olmak. 

iv. MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, bu işletim sistemlerini yönetebilmek. 

v. İşletim sistemlerinin güvenliği, performans analizi, başarım arttırma, log analizi, yama 

ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

vi. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, en az bir adet açık kaynak kodlu projeye dahil olmak. 

vii. Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows 

Server işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade, bakım ve sorun 

çözümleme tecrübelerine sahip olmak. 

viii. Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri). 

ix. VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve 

yönetim tecrübesine sahip olmak. 

x. Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların 

mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek. 

xi. E-posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak. 

xii. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak. 

xiii. Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve 

uygulamış olmak. 

xiv. Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

xv. Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı 

Sistemi, E-posta Güvenliği Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS 

Atak Engelleme Sistemi gibi Sistem Güvenliği konularında bilgi sahibi olmak. 

xvi. Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM (Security Information Management and Security 

Event Management) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti için korelasyon 

yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak. 

xvii. Son kullanıcı ve son kullanıcı cihazları (Antivirüs vb.) güvenliği konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak. 

xviii. PowerShell, Bash, Shell scripting konusunda bilgi sahibi olmak. 

xix. Uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache vb.) kurulumu, yapılandırması ve 

yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

xx. Teknik şartname hazırlama ve alım süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak. 

xxi. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 

(bir) uygulamada aktif rol almak. 

Tercihen; 

i. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak. 

ii. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak. 

iii. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak. 

iv. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak, 

v. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip 

olmak. 
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II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 

Başvurular, 08 / 02 / 2023 – 22 / 02 / 2023 tarihleri arasında https://personel.iuc.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, 

fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 22 / 02 / 2023 

tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 

Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 

olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 

başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

1) İstenilen Belgeler 

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) 

b) Özgeçmiş 

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin 

puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 

ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.) 

i) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 

j) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 

k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 

katılım/sınav sertifikası vb.) 

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi: 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 08 / 02 / 2023 

Başvuru Bitiş Tarihi: 22 / 02 / 2023 

Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL 

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 

gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 

halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 

dikkate alınır) ile yabancı dil puanının  %30’ununun  toplamı  esas alınarak yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday 
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yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 

bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 

kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi https://personel.iuc.edu.tr sitesinde 23 / 02 / 

2023 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

1. Proje Yönetimi 

2. Yazılım Mühendisliği 

3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi 

4. Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL) 

5. Yazılım mimarisi 

6. Bilgisayar Ağları 

7. Bilgi Güvenliği 

8. İşletim Sistemleri 

9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular 

10. Bilgisayar Donanımı 

11. Web Programlama ve teknolojileri 

12. Modelleme ve Simülasyon 

13. Pozisyonla ilgili diğer konular, 

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler 

Ağ Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler 

Sistem Uzmanı 1,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler 

Yazılı sınav, 27/ 02 / 2023 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- 

Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav 

tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde  

https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

V-DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 

100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 

başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 

tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 

İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

VII-SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak 

kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde https://personel.iuc.edu.tr 

sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII- ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 

altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 1455/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek 
üzere; 06.02.2023 tarihli ve 32096 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 4/B 
Sözleşmeli Personel Alım ilanı aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

İLAN 
KODU 

UNVANI ADET ÖĞRENİM 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

KGG-1 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

7 Ön Lisans KPSSP93 

1-  Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, 
Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön 
lisans programlarının birinden mezun olmak. 
2- 2022 KPSSP93 puanı en az 60 olmak. 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
4- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair 
Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
5- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel 
Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. 
6- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle 
geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartına sahip olmak. 
7- Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya 
engel bir durumu bulunmamak. 
8- 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun 
cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 
15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy 
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve 
en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 
9- Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek 
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

KGG-2 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

1 
Lise ve 
Dengi 

KPSSP94 

1- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının 
herhangi bir alanından mezun olmak. 
2- 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak. 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
4- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair 
Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
5- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel 
Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. 
6- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle 
geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartına sahip olmak. 
7- Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya 
engel bir durumu bulunmamak. 
8- 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun 
cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 
15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy 
uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve 
en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 
9- Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek 
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

İLETİŞİM: 
Adres: Gümüşhane Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı 
Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100- Merkez/Gümüşhane 
Telefonlar : (0456) 233 1000, (0456) 233 1361 
İlanen Duyurulur. 1561/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi 

kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Meslek 

Yüksekokulu 

Elektronik 

Teknolojisi 

Programı 

(%30 Almanca) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir 

alanda Almanca eğitim veren Üniversitelerden tezli 

yüksek lisans derecesi ve Doktora derecesi almış olmak, 

Güç Elektroniği / Elektrik Makinaları / Elektronik 

Devreler/ Elektrikli Araçlar & Şarj sistemleri veya Sayısal 

Devreler konularında lisans veya ön Lisans 

programlarında ders vermiş olmak. 

ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen Almanca dil 

yeterliliğine sahip olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Otomotiv 

Teknolojisi 

Programı 

(%30 Almanca) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tezli yüksek lisans programını Otomotiv Teknolojileri, 

Ulaşım Teknolojileri, Yeni Nesil Ulaşım Teknolojileri 

veya Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında tamamlamış 

olmak ve doktora mezunu olmak. 

ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen Almanca dil 

yeterliliğine sahip olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

İnternet ve Ağ 

Teknolojileri 

Programı 

(%30 Almanca) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri, İşletme Enformatiği 

alanlarından birini tamamlamış olmak. 

Doktora mezunu olmak. 

Web Teknolojileri, Mobil Programlama, Ağ Teknolojileri, 

Siber Güvenlik, Programlama, Veri Tabanları, Dijital 

Pazarlama alanlarından en az birinde deneyim sahibi 

olmak. 

ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen Almanca dil 

yeterliliğine sahip olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Mekatronik 

Programı 

(%30 Almanca) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Elektrik-Elektronik, Makina, Mekatronik, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği ve benzeri alanlarda Tezli 

Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. 

Ölçme Teknikleri, Test Uygulamaları, Otomasyon 

Teknikleri, Önleyici Bakım alanlarında araştırma ve 

yayın yapmış olmak. 

ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen Almanca dil 

yeterliliğine sahip olmak. 
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Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik  

Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Hemşirelik Esasları ana bilim dalında doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Fen – 

Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans derecesini Psikoloji Programından ve Doktora 

derecesini Eğitim Bilimleri alanından almış olmak ve 

Klinik Psikoloji ve Davranış Bozuklukları konularında 

ders verme deneyimi olmak. 

Fen – 

Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisans ve Doktora derecelerini Psikoloji alanından almış 

olmak, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Psikolojide 

Ölçme ve/veya Örgüt Psikolojisi alanlarında ders verme 

deneyimi olmak ya da akademik yayın yapmış olmak. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

İlan Tarihi : 08.02.2023 

Son Başvuru Tarihi : 22.02.2023 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 

*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), 

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, 

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB 

olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 

BAŞVURU ADRESİ: 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 

34755 Ataşehir/İstanbul 

Tel: 0216 578 00 00  

İlan olunur. 

 1481/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Anayasanın 119 uncu Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü

Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır,
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa
İllerinde 8/2/2023 Çarşamba Günü Saat 01.00’dan İtibaren Üç Ay Süreyle
Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6785)

YÖNETMELİKLER
–– 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun

Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ayniyat

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması

Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun

Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sigorta Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim
Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548)

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


