
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 436. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 6972

16 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Mart 2023
CUMA

Sayı : 32135



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Karar Sayısı: 6973

16 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ VE
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çarşı ve mahalle bekçileri olarak istihdam edi-

leceklerde aranan şartları, giriş sınavı/seçimi, atanması ve eğitimi ile ilgili usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bek-

çileri Kanununun 3 üncü ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Aday çarşı ve mahalle bekçisi: Memuriyete ilk ataması yapılmış henüz asaleti tasdik

olmamış çarşı ve mahalle bekçisini,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
d) Başvuran: Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına müracaat edenleri,
e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
f) Dönem: Eğitim süresinin bölümlerini,
g) Eğitim Kurumu: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Başkanlığa bağlı birimi,
ğ) Eğitim Merkezi: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Komutan Yardımcılığına

bağlı Jandarma Eğitim Merkezi Komutanlıklarını,
h) Genel Komutan: Jandarma Genel Komutanını,
ı) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını,
i) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
j) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
k) Hazırlayıcı Eğitim: Aday çarşı ve mahalle bekçilerine sınıfı ve görevleri ile ilgili ve-

rilen eğitimi,
l) JSGA Başkanı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,
m) JSGA Başkanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,
n) Komutan Yardımcılığı: Eğitimden sorumlu Genel Komutan Yardımcılığını,
o) Kurum Müdürü: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim gördüğü eğitim kuru-

munun müdürünü veya eğitim merkezi komutanlığının komutanını,
ö) Sağlık Şartları Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
p) Sertifika: Temel ve hazırlayıcı eğitimi başarı ile bitiren aday çarşı ve mahalle bekçi-

lerine; içeriğinde eğitim etkinliğinin açık adı, tarihi, aday çarşı ve mahalle bekçisinin adı, soyadı
ve sicil numarası bulunan ve Başkanın/Komutan Yardımcısının imzasıyla verilen belgeyi,
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r) Şehit veya Vazife Malulü Eş veya Çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

s) Temel Eğitim: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin, asli memur olabilmeleri için tabi
tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

ş) Temin Merkezi: Personel Temin Merkezi Komutanlığını,
t) Üst Subay: Binbaşı, Yarbay ve Albay rütbelerindeki subayları,
u) Yönetim Kurulu: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim gördüğü eğitim ku-

rumlarının Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İstihdam
MADDE 4- (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma

teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.
İKİNCİ BÖLÜM

İstihdama İlişkin Müşterek Hususlar
Çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacaklarda aranacak şartlar
MADDE 5- (1) Çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacaklarda aşağıdaki niteliklerin bu-

lunması şarttır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlik ödevini bitirmiş olmak.
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki

yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamam-
lamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mah-
kûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu dü-
zenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suç-
lardan dolayı mahkum olmamak.

e) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engeli bulunmamak.
g) Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki şartları taşımak.
ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya gö-

rüyor olmamak.
h) Sağlık Şartları Yönetmeliği veya 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere;

1) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Genel Müdürlük, Genel Komutanlık, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile JSGA Başkanlığına bağlı okul ve eğitim/öğretim kurumlarından çı-
karılmamış olmak.
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2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Komutanlık, Genel Müdürlük ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığında görevli iken kusuru nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak.

ı) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve
mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

i) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına
üye bulunmamak.

j) İlgili mevzuatına göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu ol-
mak.

k) Başvuruların başlangıç tarihi itibarıyla başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir
yıldır yerleşik olmak.

Duyuru
MADDE 6- (1) Emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde istihdam edilmek üzere

illere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, istihdam edilecekleri teşkilat, baş-
vuru, sınav tarihleri ve sınava ilişkin diğer hususlar Başkanlık ile JSGA Başkanlığı tarafından
hazırlanan Sınav Başvuru Kılavuzları Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurum-
ların internet sitesinde ilan edilir.

Başvuruda istenecek bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması
MADDE 7- (1) Adaylar;
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife

malulü bilgisini,
g) Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına

dair bilgiyi,
içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya kurumca kabul edilen elektronik

ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ilgili ku-

rum ya da valilik onaylı şehit veya vazife malullüğü belgesini yazılı veya elektronik ortamda
yaptıkları başvurularına eklerler. Bu husus başvuru yaptıkları emniyet veya jandarma teşkila-
tında görevli iken şehit veya vazife malulü olan kişilerin eş ve çocukları için uygulanmaz. Elek-
tronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta
yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim ederler. Adaylar tarafından verilen
bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru
sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Müdürlükte İstihdam Edilecek Personelin Başvuru,

Atama ve Giriş Sınavı ile İlgili Hususlar
Başvuru zamanı ve şekli
MADDE 8- (1) Giriş sınavına başvurular; Başkanlığın internet sitesinde bulunan sistem

üzerinden yapılır.
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(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten
sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlık ve JSGA Başkanlığınca müştereken be-
lirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Başkanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Mü-
dürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti
alınmaz.

Sınav komisyonlarının oluşturulması
MADDE 9- (1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan

talimatla belirlenir.
(2) Mülakat Sınav Komisyonu: Biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri

psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere Bakanın gö-
revlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak
görevlendirilir.

(3) Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belir-
lenir:

a) Müracaat Kabul Komisyonu: Biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personel-
den oluşur.

b) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu: Başkanlık tarafından belirlenen bir doktor ve iki
rütbeli emniyet mensubundan oluşur.

c) Soru Hazırlama Komisyonu: Üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sa-
yıda öğretim elemanından oluşur.

ç) Soru Denetleme Komisyonu: İki rütbeli personel ve üç öğretim elemanından oluşur.
d) Yazılı Sınav Komisyonu: Birisi en az emniyet müdürü rütbesinde olmak üzere üç

amir sınıfı personel ile Bakanın belirleyeceği bir kişiden oluşur. Bakan tarafından üyeler ara-
sından biri başkan olarak belirlenir.

e) Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu: Üç rütbeli personel, iki öğretim elemanı,
Bakanın belirleyeceği bir kişi ile yeteri kadar memurdan oluşur. Bakan tarafından üyeler ara-
sından biri başkan olarak belirlenir.

f) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu: Birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün baş-
kanlığında, bir rütbeli personel ve Başkanlıkta görevli bir beden eğitimi öğretim elemanı veya
kurum dışından bir beden eğitimi öğretmeni/öğretim görevlisinden oluşur.

g) Merkezi Sınav Komisyonu: Başkanlıkta üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile
iki öğretim elemanından oluşur.

(4) Yazılı sınavın Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine
yaptırılması halinde üçüncü fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen komisyonlar kurulmaz.

(5) Başkanlıkta Başkan, eğitim kurumlarında kurum müdürü tarafından, komisyonların
emrine en fazla yirmişer memur yardımcı personel olarak görevlendirilebilir.

(6) Aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak bu maddede belirtilen usullere
göre her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir.

(7) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri
merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.

(8) Her komisyon için yedek personel görevlendirilir.
(9) Sınav komisyonlarının kararları kesindir ve bu kararlara itiraz edilemez.
Ön sağlık kontrolü
MADDE 10- (1) Adaylar sınavlara girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu ta-

rafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
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(2) Adaylar Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna tek hekim imzalı fiziki yeterlilik sınavına
girmesinde sakınca bulunmadığını belirten rapor ile müracaat eder. Ayrıca Sağlık Şartları Yö-
netmeliğinin Ek-2 formu aday tarafından doldurulur.

(3) Ön sağlık kontrolünde, adaylarda Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen boy/kilo,
beden kitle endeksi yeterliliği aranır. Adaylarda renk körlüğü, vücudunda jilet izi, el ve yüz
bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunup bulunma-
dığı hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığı kontrol edilir.

(4) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Aday Olur” veya “Aday Ola-
maz” şeklinde karar verir. “Aday Olamaz” kararı verilenler hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Aday Olamaz” kararı verilen adaylar, sınavın diğer aşamalarına geçe-
mezler.

Giriş Sınavı
MADDE 11- (1) Giriş sınavı; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavından

oluşur. Sınavların hangi sıra ile yapılacağı Başkanlıkça belirlenir.
(2) Uygulanacak sınavların yeri ve zamanı adaylara Başkanlıkça duyurulur.
Sınavların yürütülmesi
MADDE 12- (1) Sınavların yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler sınav döneminden önce

Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
(2) Sınavların herhangi bir aşamasında “Aday Olamaz” kararı verilen/başarısız olan

adayların adaylıkları sonlandırılır.
(3) Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adaylar

hastalık, yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacakları durumlarda Devlet
hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun gö-
rülen başka bir tarihte sınava alınabilir; sınav tarihi, son sınav gününe gelen aday için bu hüküm
uygulanmaz.

Yazılı sınav
MADDE 13- (1) Sorular, Soru Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan

sorular içerisinden Soru Denetleme Komisyonu tarafından seçim yapılarak sınavda sorulacak
sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri yapılarak kitapçık haline getirilir. Yazılı
Sınav Komisyonu tarafından yapılacak sınavda yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.

(2) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavın yapılması işleri Ölç-
me, Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılabilir. Sınavın be-
lirtilen kurumlara yaptırılması halinde uygulanacak esas ve usuller protokolle belirlenir.

(3) Sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.
(4) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden Yazılı Sınav Komisyonu sorumludur.

Yazılı Sınav Komisyonu tarafından sınava girecek adayların sayısına uygun olarak gerekli dü-
zenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

(5) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren
tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

(6) Sınav test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara genel kültür ve genel yetenek konula-
rında beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur.

(7) Sorular, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Sınavda bilgisayar siste-
minde okunabilen özel kağıtlar kullanılır.

(8) Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine
başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca söz
konusu adaylar hakkında adli ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.
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(9) Sınavda yüz puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık ih-
tiyaçlar çerçevesinde taban başarı puanını değiştirebilir.

(10) Sınav sonucuna göre başarılı olanların listesi, Başkanlık internet sayfasında duyu-
rulur.

Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi

MADDE 14- (1) Sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde aday tara-
fından Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra yazılı sı-
nav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuçlar
Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) Başkanlığa her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendir-
meye alınmaz.

(3) Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek
puandan başlamak üzere her il/ilçe için belirlenen kontenjan sayısının on katı kadar aday ba-
şarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde yazılı sınavda doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı
sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan
adaylar da başarılı sayılır.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 15- (1) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini,
adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Sınav, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı
olarak yapılır.

b) Sınavda adayın hız süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek
nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında
alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve
Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verilir.

Mülakat sınavı

MADDE 16- (1) Adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav ko-
misyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adaylara, Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanıp Soru Denetleme Komisyonun-
ca uygun görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum
yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz

tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz
puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat Sınav Komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle
Bekçisi Olur”, başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı
verir. Puanlama ve karar değerlendirme karar formuna işlenir.
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Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
MADDE 17- (1) Adayların başarı sıralamasına esas puanı; adayın yazılı sınav puanının

% 25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve mülakat sınav puanının % 50’sinin toplamıdır.
Adaylar arasında başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan
alınan puan, fiziki yeterlilik puanı, mülakat puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik
olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Başarı sıralaması puanına göre asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il
için ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler Başkanlığın resmi internet sayfasında
duyurulur. Duyuruda, asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte istihdam edileceği
İl birimine, ilan tarihinden itibaren on beş iş günü içinde başvurmaları gerektiği belirtilir.

(3) Sınav sonuç listesi Genel Müdürlüğün personelden sorumlu birimleri ve planlanan
illere de bildirilir.

(4) Sınavı asıl veya yedek olarak kazanarak aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak ataması
yapılanların sınav sürecinde sunmuş oldukları ve çarşı ve mahalle bekçiliğine alım şartlarına
ilişkin form ve belgeler imha edilmeyerek özlük dosyasında saklanır. Ancak sınav evrakı sına-
vın yapıldığı merkezde bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına
kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Adayların atamaları
MADDE 18- (1) Sınavı asıl olarak kazanan adayların İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim

Şube Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılır ve ilgili
hastanelere sevkleri yapılarak, Sağlık Şartları Yönetmeliği doğrultusunda Sağlık Kurulu Raporu
almaları sağlanır.

(2) Adayların almış oldukları Sağlık Kurulu Raporları değerlendirilmek üzere Genel
Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir ve değerlendirilen Sağlık
Kurulu Raporları İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Adaylara yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları Genel Mü-
dürlük Personel Başkanlığına gönderilir ve gerekli işlemler yapılarak saklama süresi kadar mu-
hafaza edilir.

(4) Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılan adaylar için İl Em-
niyet Müdürlüğünce sınav başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte özlük dosyaları
oluşturulur ve gerekli atama işlemleri için Genel Müdürlük Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) Atama onayı alınan personel, Genel Müdürlük Personel Başkanlığı tarafından ata-
ması yapılan İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir. Bu adaylara Devlet Memurları Kanununun il-
gili maddelerinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilir.

(6) Çarşı ve mahalle bekçilerinin ilk atandıkları il sınırları içinde görev yapmaları esas-
tır.

Yedek aday çağırma
MADDE 19- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağ-

lık şartlarını taşımayan, hakkından feragat eden, vefat eden adayların dosyaları Genel Müdür
onayı ile, ataması yapılıp da çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak şartları taşımadığı sonradan
tespit edilen veya bu şartları sonradan kaybeden adaylar ile kanuni süreler içerisinde göreve
başlamayanların dosyaları Bakan onayıyla işlemden kaldırılır.

(2) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri
süresinde ibraz etmeyenler ile birinci fıkra gereğince dosyaları işlemden kaldırılanların yerine
İl Emniyet Müdürlükleri tarafından sırasıyla yedek aday çağırılır.

(3) Yedek adaylar hakkında da 18 inci madde hükümleri uygulanır.
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(4) Feragat eden adaylar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan aday çarşı ve
mahalle bekçilerinin geri dönme isteği kabul edilmez.

(5) Adayların ikinci fıkra gereğince aday çarşı ve mahalle bekçiliğine atanmalarına esas
alınan yedek aday listesi, herhangi bir sebeple ayrılan asıl adayların yerine çağırılanlar hariç
olmak üzere, yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış
ise önceki sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle hükümsüz sayılır.
Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre aday çarşı ve mahalle bekçiliğine atama
yapılamayacağı gibi listede adı bulanan adaylar da herhangi bir hak iddia edemezler. Bu aday-
ların sonraki sınava girme hakları saklıdır.

(6) Birinci fıkra gereğince işlemleri sonlandırılan adayların bilgi ve belgeleri bir yıl sü-
reyle Genel Müdürlükçe muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Komutanlıkta İstihdam Edilecek Personelin Başvuru,

Atama ve Giriş Sınavı ile İlgili Hususlar
Başvuru zamanı ve şekli
MADDE 20- (1) Giriş sınavına başvurular; Genel Komutanlığın internet sitesinde bu-

lunan Personel Temin Sistemi üzerinden yapılır.
(2) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten

sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
(3) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlık ve JSGA Başkanlığınca müştereken be-

lirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler JSGA Başkanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav
ücreti alınmaz.

Sınav komisyonlarının oluşturulması
MADDE 21- (1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları JSGA Başkanlığı tara-

fından hazırlanan talimatla belirlenir.
(2) Mülakat Sınav Komisyonu biri öğretim elemanı (sivil veya üst subay rütbesinde bir

personel), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere
Bakanın görevlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri baş-
kan olarak görevlendirilir.

(3) Diğer komisyonların başkan ve üyeleri JSGA Başkanı tarafından aşağıdaki şekilde
belirlenir:

a) Müracaat Kabul/Belge İnceleme Komisyonu: Bir üst subay başkanlığında yeteri ka-
dar subay ve astsubaydan oluşur.

b) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu: JSGA Başkanlığı tarafından belirlenen bir doktor
ve iki subay veya astsubaydan oluşur.

c) Soru Hazırlama Komisyonu: Üç subay veya astsubay ile sınav konularına göre yeterli
sayıda öğretim elemanından oluşur.

ç) Soru Denetleme Komisyonu: İki subay veya astsubay ile üç öğretim elemanından
oluşur.

d) Yazılı Sınav Komisyonu: Birisi en az üst subay rütbesinde olmak üzere üç subay ile
Bakanın belirleyeceği bir kişiden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak
belirlenir.

e) Yazılı Sınav Değerlendirme Komisyonu: Üç subay veya astsubay, iki öğretim ele-
manı, Bakanın belirleyeceği bir kişi ile yeteri kadar memurdan oluşur. Bakan tarafından üyeler
arasından biri başkan olarak belirlenir.
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f) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu: Bir üst subayın başkanlığında, bir subay veya
astsubay ve JSGA Başkanlığında görevli bir beden eğitimi öğretim elemanı veya kurum dışın-
dan bir beden eğitimi öğretmeni/öğretim görevlisinden oluşur.

g) Merkezi Sınav Komisyonu: JSGA Başkanlığında görevli üst subay rütbesinde per-
sonel ile iki öğretim elemanından oluşur.

(4) Yazılı sınavın Milli Eğitim Bakanlığına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine
yaptırılması halinde üçüncü fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen komisyonlar kurulmaz.

(5) JSGA Başkanı tarafından ihtiyaç halinde idari faaliyetlerde kullanılmak üzere yeteri
kadar personel yardımcı olarak görevlendirilebilir.

(6) Aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak bu maddede belirtilen usullere
göre her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir.

(7) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri
merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.

(8) Her komisyon için yedek personel görevlendirilir.
(9) Sınav komisyonlarının kararları kesindir ve bu kararlara itiraz edilemez.
Ön sağlık kontrolü

MADDE 22- (1) Adaylar sınavlara girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu ta-
rafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) Adaylar Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna tek hekim imzalı fiziki yeterlilik sınavına
girmesinde sakınca bulunmadığını belirten rapor ile müracaat eder. Ayrıca Sağlık Şartları Yö-
netmeliğinin Ek-2 formu aday tarafından doldurulur.

(3) Ön sağlık kontrolünde, adaylarda Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen boy/kilo,
beden kitle endeksi yeterliliği aranır. Adaylarda renk körlüğü, vücudunda jilet izi, el ve yüz
bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunup bulunma-
dığı hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığı kontrol edilir.

(4) Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Aday Olur” veya “Aday Ola-
maz” şeklinde karar verir. “Aday Olamaz” kararı verilenler hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Aday Olamaz” kararı verilen adaylar, sınavların diğer aşamalarına ge-
çemezler.

Giriş sınavı

MADDE 23- (1) Giriş sınavı; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavından
oluşur. Sınavların hangi sıra ile yapılacağı JSGA Başkanlığınca belirlenir.

(2) Uygulanacak sınavların yeri ve zamanı adaylara JSGA Başkanlığınca duyurulur.
Sınavların yürütülmesi

MADDE 24- (1) Sınavların yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler sınav döneminden önce
JSGA Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Sınavların herhangi bir aşamasında “Aday Olamaz” kararı verilen/başarısız olan
adayların adaylıkları sonlandırılır.

(3) Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak aday-
ların hastalık, yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacağı durumlarda
devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun
görülen başka bir tarihte sınava alınabilir; sınav tarihi, son sınav gününe gelen aday için bu
hüküm uygulanmaz.
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Yazılı sınav
MADDE 25- (1) Sorular, Soru Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan

sorular içerisinden Soru Denetleme Komisyonu tarafından seçim yapılarak sınavda sorulacak
sorular belirlenir. Belirlenen soruların basım işlemleri yapılarak kitapçık haline getirilir. Yazılı
Sınav Komisyonu tarafından yapılacak sınavda yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.

(2) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavın yapılması işleri Ölç-
me, Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılabilir. Sınavın be-
lirtilen kurumlara yaptırılması halinde uygulanacak esas ve usuller protokolle belirlenir.

(3) Sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.
(4) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden Yazılı Sınav Komisyonu sorumludur.

Yazılı Sınav Komisyonu tarafından sınava girecek adayların sayısına uygun olarak gerekli dü-
zenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

(5) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren
tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

(6) Sınav test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara genel kültür ve genel yetenek konula-
rında beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur.

(7) Sorular, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Sınavda bilgisayar siste-
minde okunabilen özel kağıtlar kullanılır.

(8) Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine
başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca söz
konusu adaylar hakkında adli ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.

(9) Sınavda yüz puan üzerinden en az elli puan alanlar başarılı sayılırlar. Bakanlık ih-
tiyaçlar çerçevesinde taban başarı puanını değiştirebilir.

(10) Sınav sonucuna göre başarılı olanların listesi, JSGA Başkanlığının internet sayfa-
sında duyurulur.

Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi
MADDE 26- (1) Sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde aday tara-

fından JSGA Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra
yazılı sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. So-
nuçlar JSGA Başkanlığının internet sayfasında duyurulur.

(2) JSGA Başkanlığına her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar de-
ğerlendirmeye alınmaz.

Fiziki yeterlilik sınavı
MADDE 27- (1) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini,

adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:
a) Sınav, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı

olarak yapılır.
b) Sınavda adayın hız süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek

nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında

alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve
Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı verilir.

Mülakat sınavı
MADDE 28- (1) Adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav ko-

misyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
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(2) Adaylara, JSGA Başkanlığı ile koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek
soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için
süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz

tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz
puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat Sınav Komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle
Bekçisi Olur”, başarısız adaylar hakkında “Aday Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olamaz” kararı
verir. Puanlama ve karar Mülakat Değerlendirme Kayıt formuna işlenir.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
MADDE 29- (1) Adayların başarı sıralamasına esas puanı; adayın yazılı sınav puanının

% 25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve mülakat sınav puanının % 50’sinin toplamıdır.
Adaylar arasında başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan
alınan puan, fiziki yeterlilik puanı, mülakat puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik
olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Başarı sıralaması puanına göre asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il
için ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Bu listeler JSGA Başkanlığının resmi internet say-
fasında duyurulur.

(3) Sınav sonuç listesi Genel Komutanlık Personel Başkanlığına ve planlanan illere bil-
dirilir.

(4) Sınavı asıl veya yedek olarak kazanarak aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak ataması
yapılanların sınav sürecinde sunmuş oldukları ve çarşı ve mahalle bekçiliğine alım şartlarına
ilişkin form ve belgeler imha edilmeyerek özlük dosyasında saklanır. Ancak sınav evrakı sına-
vın yapıldığı merkezde bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına
kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Adayların atamaları
MADDE 30- (1) Sınavı asıl olarak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv

araştırması işlemleri başlatılır ve JSGA Başkanlığınca ya da adayların ikamet ettikleri ildeki
jandarma birimi tarafından ilgili hastanelere sevkleri yapılarak, Sağlık Şartları Yönetmeliği
doğrultusunda Sağlık Kurulu Raporu almaları sağlanır.

(2) Adaylar almış oldukları Sağlık Kurulu Raporlarını değerlendirilmek üzere Temin
Merkezine gönderirler.

(3) Asıl adaylara yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları Temin
Merkezi tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilerek saklama süresi kadar mu-
hafaza edilir.

(4) Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılan aday listeleri gerekli
atama işlemleri için, Temin Merkezi tarafından Genel Komutanlığın Personel Başkanlığına
gönderilir.

(5) Atama onayı alınan personel, Genel Komutanlık Personel Başkanlığı tarafından Te-
min Merkezine ve atama yapılan İl Jandarma Komutanlıklarına bildirilir. Bu adaylara Temin
Merkezi tarafından Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre içerisinde
atandıkları İl Jandarma Komutanlıklarına katılmaları bildirilir.
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(6) Bildirim sonrası adaylar sınav başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler ile atandıkları
İl Jandarma Komutanlıklarına başvurur. İl Jandarma Komutanlıklarınca her aday için özlük
dosyası oluşturulur.

(7) İşlemleri tamamlanan adayların Sağlık Kurulu Raporları özlük dosyalarına konul-
mak üzere Temin Merkezi tarafından adayların atandıkları İl Jandarma Komutanlıklarına gön-
derilir.

(8) Çarşı ve mahalle bekçilerinin ilk atandıkları il sınırları içinde görev yapmaları esas-
tır.

Yedek aday çağırma
MADDE 31- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağ-

lık şartlarını taşımayan, hakkından feragat eden, vefat eden adayların dosyaları JSGA Başkanı
onayı ile, ataması yapıldıktan sonra çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak şartları taşımadığı
sonradan tespit edilen veya bu şartları sonradan kaybeden adaylar ile kanuni süreler içerisinde
göreve başlamayanların dosyaları Bakan onayıyla işlemden kaldırılır.

(2) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri
süresinde ibraz etmeyenler ile birinci fıkra gereğince dosyaları işlemden kaldırılanların yerine
atama yapılmadan önce doğrudan, atama yapıldıktan sonra Genel Komutanlık Personel Baş-
kanlığının talebi üzerine Temin Merkezince sırasıyla yedek aday çağırılır.

(3) Yedek adaylar hakkında da 30 uncu madde hükümleri uygulanır.
(4) Feragat eden adaylar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan aday çarşı ve

mahalle bekçilerinin geri dönme isteği kabul edilmez.
(5) Adayların ikinci fıkra gereğince aday çarşı ve mahalle bekçiliğine atanmalarına esas

alınan yedek aday listesi, herhangi bir sebeple ayrılan asıl adayların yerine çağırılanlar hariç
olmak üzere, yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış
ise önceki sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle hükümsüz sayılır.
Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre aday çarşı ve mahalle bekçiliğine atama
yapılamayacağı gibi listede adı bulanan adaylar da herhangi bir hak iddia edemezler. Bu aday-
ların sonraki sınava girme hakları saklıdır.

(6) Birinci fıkra gereğince işlemleri sonlandırılan adayların bilgi ve belgeleri bir yıl sü-
reyle Temin Merkezince muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Usulü ve Değerlendirme Esasları

Eğitime katılacak olanların bildirilmesi
MADDE 32- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak Genel Müdürlüğe ataması yapı-

lan ve eğitime katılacak olan kişilerin isimleri Başkanlığa, Genel Komutanlık Personel Baş-
kanlığı tarafından temel ve hazırlayıcı eğitim için aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak Eğitim
Merkezine planlaması yapılan adayların isimleri ise Komutan Yardımcılığına ve Temin Mer-
kezine bildirilir.

Uyulacak esaslar
MADDE 33- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek eğitim aşağıda belirtilen

esaslara uyularak yürütülür:
a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde aday çarşı ve mahalle bekçilerine

mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.
b) Eğitim faaliyetleri, eğitim konusuna göre uygun görülen yerlerde yaptırılır.
c) Ders konularında yer almayan ve aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenmesinde

fayda görülen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri
düzenlenir.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                  17 Mart 2023 – Sayı : 32135



Eğitimin şekli ve süresi
MADDE 34- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçilerine üç aydan az olmamak üzere Baş-

kanlıkça/Komutan Yardımcılığınca belirlenecek sürede temel ve hazırlayıcı eğitim ile kadro-
larınca/atandıkları birliklerce iki aydan az olmamak üzere hizmet içi/görevbaşı eğitim verilir.
Aday çarşı ve mahalle bekçisi olarak atanan çarşı ve mahalle bekçilerine temel eğitim devre-
sinde bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitim, hazırlayıcı eğitim devresinde ise
sınıfları ile ilgili hazırlayıcı ve mesleki eğitim verilir.

(2) Genel Müdürlükte istihdam edilecek aday çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek
dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp, Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek
Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Temel
ve hazırlayıcı eğitimlerde kullanılacak eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğ-
retim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenir.

(3) Genel Komutanlıkta istihdam edilecek aday çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek
dersler mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Komutan Yardımcılığı tarafından hazırlanıp, JSGA
Başkanlığına gönderilir. İlgili kurullarınca incelendikten sonra, derslerle ilgili görüşler JSGA
tarafından Genel Komutanlığa gönderilir. Görüşlerin değerlendirilmesinden sonra son hali ve-
rilen dersler Komutan Yardımcılığı tarafından Genel Komutan onayına sunulur ve onayın ar-
dından yürürlüğe girer.

(4) Aday çarşı ve mahalle bekçilerine verilen temel ve hazırlayıcı eğitimi pekiştirmek,
mesleki ve genel bilgilerini arttırmak ve hizmette daha başarılı olmalarını sağlamak gayesiyle
kadrolarınca/atandıkları birliklerce düzenlenecek hizmet içi/görevbaşı eğitimin müfredatı Baş-
kanlıkça/Komutan Yardımcılığınca belirlenir ve kadrolarına/atandıkları birliklere bildirilir. Eği-
timlerin sonuçları Başkanlık/Komutan Yardımcılığına bildirilir.

Eğitim takvimi
MADDE 35- (1) Eğitimin başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten

çalışma takvimi Başkanlık/Komutan Yardımcılığı tarafından hazırlanarak, eğitimin başlama-
sından önce Eğitim Kurumlarına/Eğitim Merkezlerine gönderilir.

Haftalık ve günlük eğitim süresi
MADDE 36- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçilerine temel ve hazırlayıcı eğitim süre-

since haftada en az yirmi beş saat ders verilir. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır. Ancak,
derslerin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda gece, gündüz, hafta sonu ve resmi tatiller
de dahil olmak üzere Yönetim Kurulunca/Eğitim Merkezlerince belirlenebilir. Ders süresi kırk
beş dakika olup, her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim eleman-
larınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir.

Temel ve hazırlayıcı eğitime devam mecburiyeti
MADDE 37- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçileri temel ve hazırlayıcı eğitime yatılı

olarak devam etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak eğitim dönemine katılmayanlar ile eğitim
süresinin en az 1/10’una katılmayan aday çarşı ve mahalle bekçileri başarısız sayılır. Bu du-
rumda olanların, Yönetim Kurulunun/Eğitim Merkezinin teklifi ve Başkanın/Komutan Yar-
dımcısının onayı ile Eğitim Kurumundan/Eğitim Merkezinden ilişiği kesilir ve Genel Müdürlük
kadrolarına/Genel Komutanlık Personel Başkanlığına bildirilir.

(2) Eğitim süresinin 1/3’üne tekabül eden gün kadar devam etmeyenler o öğretim süresi
için eğitim hakkını kaybeder. Bu durumda olan ve Eğitim Kurumunca/Eğitim Merkezince kabul
edilebilir mazereti olan aday çarşı ve mahalle bekçilerinin mazeretleri hakkında Eğitim Kuru-
munun/Eğitim Merkezinin olumlu görüş belirtmesi üzerine, açılacak olan bir sonraki eğitim
dönemine devam etmesine Başkanlık/Komutan Yardımcılığınca izin verilebilir. Aksi halde Eği-
tim Kurumundan/Eğitim Merkezinden ilişikleri kesilir.
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Eğitim süresince verilecek izinler
MADDE 38- (1) Eğitim Kurumlarında/Eğitim Merkezinde temel ve hazırlayıcı eğitime

tabi tutulan aday çarşı ve mahalle bekçilerine; resmi tatil, hastalık, hafta sonu ve mazeret izni
olmak üzere dört türlü izin verilir:

a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatillerde gündüz verilen izindir.
b) Hafta Sonu İzni: Mazeretlerinden dolayı Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi tarafından

uygun görülen hallerde, hafta sonu için verilen izindir.
c) Mazeret İzni: Mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya kabul edilebilir özre da-

yanarak Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi tarafından verilen izindir.
ç) Hastalık İzni: Hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden Eğitim Kurumunca/

Eğitim Merkezince uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin Eğitim
Kurumu/Eğitim Merkezi dışında geçirilebilmesi için Kurum Müdürünün/Eğitim Merkezi Ko-
mutanının onayı şarttır.

Sınav Esasları
MADDE 39- (1) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve aday çarşı ve mahalle bek-

çilerinin sayısı da dikkate alınarak yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı
olarak yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden aday çarşı ve mahalle bekçilerine bil-
dirilir.

(2) Sınavların yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı yapılması
halinde başarı notu yapılan sınavların aritmetik ortalamasıdır.

(3) Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından hazırlanarak yapılır. Sağlık, gö-
revlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme Kurum Müdürü/Eğitim Mer-
kezi Komutanı tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

(4) Sınavlara katılmak için aday çarşı ve mahalle bekçilerinin devamsız duruma düş-
memeleri şarttır.

(5) Aday çarşı ve mahalle bekçileri bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulabilir.
Dini ve milli bayram günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(6) Sınavların hangi tarihte yapılacağı çalışma takviminde belirtilir. Sınav tarihlerinde
değişiklik yapılması durumunda bu durum en az bir hafta önce ilan edilir.

(7) Eğitim Kurumu/Eğitim Merkezi, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri
kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır.

(8) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler
o sınavda sıfır puan almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

(9) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota
dönüştürülür.

(10) Sınav sonuçları Eğitim Kurumuna/Eğitim Merkezine teslim edilir. Sonuçlar çalış-
ma takviminde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

(11) Eğitim Merkezince icra edilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde bu maddede belir-
tilen hususlar Eğitim Merkezi Komutanı, eğiticiler ve ilgili diğer personel tarafından yerine
getirilir.

Sınavlar
MADDE 40- (1) Temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde aday çarşı ve ma-

halle bekçilerine her ders için bir sınav yapılır. Bu sınavlardan en az 60 puan alanlar başarılı
sayılır. 60 puanın altında alanlara ikinci bir sınav hakkı verilir. Bu sınavdan 60 puan alanlar
başarılı sayılır.
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(2) Yapılan sınavlarda başarısız olan aday çarşı ve mahalle bekçileri eğitim merkezince
Başkanlığa bildirilir. Başarısız olarak bildirilen aday çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 7245
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilmek üzere Başkan-
lıkça kadrosuna ve Personel Başkanlığına bildirilir.

(3) Sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan aday çarşı ve mahalle bekçileri başarısız
sayılır.

Mazeret sınavları
MADDE 41- (1) İlgisine göre Eğitim Kurumu veya Eğitim Merkezi tarafından kabul

edilen bir mazereti sebebiyle, sınavlara giremeyen aday çarşı ve mahalle bekçileri mazeretle-
rinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınırlar. Ancak, aday çarşı ve mahalle
bekçilerinin mazeret sınavlarına Başkanlıkça/Komutan Yardımcılığınca açılacak olan bir son-
raki eğitim programının başlangıcına kadar katılmaları gerekir. Aksi halde ilişikleri kesilir.

(2) Mazeret sınavlarına girmeyen aday çarşı ve mahalle bekçilerine ikinci bir mazeret
sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 42- (1) Sınav sonuçları, çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Eğitim

süresince yapılan sınav sonuçları, aday çarşı ve mahalle bekçisi tarafından herhangi bir tebligata
gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilir. Bu şekilde
yapılacak itirazlar sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç yirmi dört saat içinde ilgisine
göre Eğitim Kurumuna veya Eğitim Merkezine yapılır. İtirazlar, en geç yirmi dört saat içeri-
sinde karara bağlanır. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sözlü ve uygulamalı sınav
sonuçlarına itiraz edilemez.

(3) Sınav kağıtları, eğitimin yapıldığı birim tarafından sınav döneminden itibaren bir
yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sü-
renin bitiminde imha edilir.

Eğitimde başarı durumu
MADDE 43- (1) Aday çarşı ve mahalle bekçilerinden eğitim sonunda başarılı olan Ge-

nel Müdürlük/Genel Komutanlık mensuplarına sertifika verilir.
(2) Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin başarı durumları ilgisine göre Genel Müdürlük

kadrolarına/Genel Komutanlık Personel Başkanlığına bildirilir. Temel ve hazırlayıcı eğitim
devrelerinin her birinde başarısız olanların memuriyetle ilişikleri Bakan onayı ile kesilir.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 44- (1) 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı

ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği ile 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meslek İçi Eğitim ve Yetiştirme Esasları
ile Kursların Düzenlenme Şekil ve Usullerini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere yapılan atıflar bu
Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Ta-

şınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin on bi-

rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle girişimcinin ön izin süresi içeri-

sinde yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, girişimcinin talebi üzerine ön izin Ba-

kanlıkça iptal edilerek girişimciden alınan teminatlar ile ön izin bedeli ve müzakere sonucunda

girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan

sosyal ve teknik altyapıya katılım payı faizsiz olarak iade edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, konaklama tesisi ile günübirlik tesisin birlikte tahsis edilmesi hali hariç olmak üzere;

günübirlik tesis, kür merkezi, kamping, lüks çadır tesisi ve konaklama amaçlı mesire yeri veya

orman parkı yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi yirmi yılı geçemez ve bu

tahsisler kiralama şeklinde yapılır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER GÜVENLİK DANIŞMA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA

YÖNTEMLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/9/1997 tarihli ve 23106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer

Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Yöntemleri Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER TESİSLERE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerin radyas-

yondan korunma, güvenlik ve emniyet ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün tespit ve teyit
edilmesi için faaliyetlerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, nükleer tesisleri kapsar. 
(2) Bulundurduğu nükleer maddenin güvenlik açısından önemli bir ekipman kullanıl-

masını gerektirmediği Kurum tarafından değerlendirilen üniversite veya araştırma merkezi la-
boratuvarları gibi yerler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.    

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme

Kanununun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 95 sayılı
Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağır kazalar: Olası radyolojik sonuçlarının ancak kaza yönetimi ile hafifletilmesi

mümkün olabilen kazaları, 
b) Araştırma reaktörü: Test, deney, eğitim, ışınlama, araştırma ve geliştirme gibi amaç-

lara yönelik olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve reaktör içeren tesisi,
c) Bağımsız Gözetim Şirketi (BGŞ): Nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerin ve faaliyetler

kapsamındaki işlerin Kuruluştan bağımsız üçüncü taraf gözetimine yönelik olarak Kurumdan
yetki belgesi almış şirketi,

ç) Dereceli yaklaşım: Bir faaliyetin güvenlik açısından önemi, karmaşıklığı ve yarata-
bileceği risklerin boyutu ile doğru orantılı ayrıntıda dokümante edilmesini, yürütülmesini, yö-
netilmesini ve düzenleyici kontrolünü,

d) Düzenleyici Belgeler Listesi (DBL): Nükleer tesise ilişkin faaliyetlerin yetkilendi-
rilmesi süreçlerinde; radyasyondan korunma, güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye ilişkin
gereklerin yerine getirildiğinin gösterilmesinde ve bunun gözden geçirme ve değerlendirme-
lerinde esas alınacak düzenleyici belgelerin listesini,

e) Gözetim: İşin kapsamı veya niteliği çerçevesinde dereceli yaklaşımla uygulanan, bir
işin uygunluk değerlendirmesinin veya kontrolünün yapılmasını, denetlenmesini, kabul süreç-
lerine katılım sağlanmasını ve işin uygulanması sırasında ihtiyaç duyulabilecek değişikliklerin
onay ve takibini içeren faaliyetler bütününü,

f) Güvenlik Analizi Raporu (GAR): Tesisin tasarımına ilişkin bilgiler ile bu tasarım
çerçevesinde tesisin işletilmesi sırasında karşılaşılabilecek tehlikelerin analizini içeren ve tesisin
ilgili güvenlik ve emniyet gerekleri ile uyumlu olduğunu gösteren raporu, 

g) Güvenlik Değerlendirme Raporu: Kurumun gözden geçirme ve değerlendirme ça-
lışmasının sonuçlarını içeren ve yetkilendirme kararına esas teşkil eden raporu,

ğ) Kabul süreçleri: Tesis, yapı ve sistemler ile sistem ve bileşenleri oluşturan ekipmanın
teknik yeterliliğinin belirlenmesi veya mülkiyet ve sorumluluğun el değiştirmesi amacıyla ge-
rekli test ve ölçümlerin yapılması ve sonrasında ilgili kayıtların tutulması süreçlerini,
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h) Kuruluş: Bir nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için Kuruma
niyet bildiriminde bulunan, onay almak veya yetkilendirilmek üzere başvuran ya da yetkilen-
dirilen ve düzenleyici kontrol kapsamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre ku-
rulmuş tüzel kişiyi,

ı) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
i) Maden: Nükleer hammaddelerin doğada bulunan formlarının ana veya yan ürün ola-

rak çıkarıldığı ve/veya depolandığı tesisi,
j) Nükleer hammadde işleme tesisi: Nükleer hammaddelerin işlendiği veya bu ham-

maddelere ilişkin test ve deneylerin, araştırmaların ve benzeri işlemlerin yapıldığı tesisi,
k) Nükleer santral: Nükleer enerjiden ısı ve/veya elektrik üretmek amacıyla tasarlanan

ve kullanılan bir veya birden fazla ünite içerebilen tesisi, 
l) Nükleer yakıt üretim tesisi: Nükleer hammaddelerin işlenerek yakıt formuna getiril-

diği tesisi,
m) Reaktör: Nükleer maddenin zincirleme reaksiyon ile bölünmesinin kontrollü bir şe-

kilde sürdürülmesini sağlayan sistemler bütününü, 
n) Tasarıma esas kazalar: Tesis tasarımının dayanması öngörülen sınırları tespit etmek

amacıyla analiz edilen kazaları, 
o) Tasarımı genişleten koşullar: Tesisin tasarıma esas kazaları arasında yer almayan an-

cak koşulların ağır kazalara dönüşmemesi için tasarımda dikkate alınan kaza koşullarını, 
ö) Tedarikçi: Kuruluş ile aralarında yapılan sözleşme hükümleri uyarınca Kuruluşa mal

veya hizmet sağlayan veya bir faaliyeti Kuruluş adına yürüten gerçek veya tüzel kişiyi, 
p) Ünite: Nükleer santrallerde bir reaktör içeren ve bağımsız olarak üretim yapabilecek

nitelik ve sistemlere sahip birimi,
r) Yeniden işleme tesisi: Kullanılmış nükleer yakıtların yeniden işlendiği tesisi,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Nükleer Tesislerde Yetkilendirmeler ve Genel Esaslar 

Yetkilendirmeler ve saha onayı
MADDE 5- (1) Nükleer tesislere ilişkin;
a) Sahanın hazırlanması,
b) Ekipmanın imal edilmesi,
c) Tesisin inşa edilmesi,
ç) Tesisin işletmeye alınması,
d) Tesisin işletilmesi,
e) Tesiste yeniden işletmeye geçilmesi,
f) Tesiste güvenlik ve emniyeti ilgilendiren değişiklik yapılması,
g) Tesisin işletmeden çıkarılması,
faaliyetleri Kurumun yetkilendirmesine tabidir. 
(2) Bu faaliyetlerin yetkilendirilmesi, bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde tesisin türüne

ve niteliklerine göre dereceli yaklaşımla belirlenen yetkiler kapsamında ele alınır.
(3) Kurum yetkilendirme yapmadan Kuruluş ilgili faaliyete başlayamaz. 
(4) Kuruluşa nükleer tesisler için verilen; 
a) Saha hazırlama, inşaat ve işletmeye alma izinleri işletme lisansı verilene kadar,
b) İşletme lisansı işletmeden çıkarma izni verilene kadar,
c) İşletmeden çıkarma izni, tesis veya saha için düzenleyici kontrolden çıkarma kararı

verilene kadar,
geçerlidir.
(5) Nükleer tesislerin kurulacağı saha, Kurum tarafından verilecek olan saha onayına

tabidir.
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Genel esaslar
MADDE 6- (1) Kuruluş, düzenleyici kontrolden çıkarılana kadar tüm faaliyetlerini

ilgili mevzuat uyarınca oluşturduğu yönetim sistemi kapsamında yürütür. 
(2) Kuruluş, işletme lisansı öncesinde nükleer tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşen-

lerin kurulmuş olduğu hâliyle ayrıntılı tasarım bilgilerine ve uygulama projelerine herhangi
bir kısıtlama olmaksızın kullanabileceği şekilde sahip olur. 

(3) Bir nükleer tesisin sahasında yeni bir ünitenin veya ayrı bir nükleer tesisin, radyas-
yon tesisinin veya radyoaktif atık tesisinin kurulması, işletilmesi veya işletmeden çıkarılması
için birden fazla tüzel kişiye yetki verilmez.

(4) Nükleer santrallerde inşaat ve işletmeye alma izinleri ile işletme lisansları üniteye
münhasırdır.

(5) Kuruluş, bu Yönetmelik kapsamında yetki aldığı faaliyetleri, faaliyetlerden doğan
tüm sorumluluklar kendine ait olmak üzere, tedarikçiler eliyle de yürütebilir. Bu kapsamda yü-
rütülecek faaliyetler için Kuruluşun tedarikçi ile sözleşme imzalaması esastır. Ayrıca, Kuruluşta
doğrudan veya dolaylı olarak ortaklığı bulunan gerçek veya tüzel kişiler de Kuruluş adına bir
faaliyeti yürütmeleri durumunda bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Kuruluşun tedarikçi-
leridir. 

(6) Kuruluş, tüm tedarikçilerin ve bunların alt tedarikçilerinin sahip olmaları gereken
vasıfları, tedarik edeceği mal ve hizmetlerin güvenlik ve emniyete ilişkin gerekleri karşılama-
sını sağlayacak şekilde dereceli yaklaşımla belirler ve gereklerin karşılandığını kontrol eder. 

(7) Kuruluş, düzenleyici kontrole tabi faaliyetlere ilişkin ölçüm, analiz, test, muayene,
kalibrasyon ve benzeri hizmetleri, alanında akredite edilmiş olması ve varsa Kurum tarafından
belirlenen ek şartlara uyması kaydıyla kendi birimlerinden veya diğer kuruluşlardan temin eder
veya temin edilmesini sağlar. 

(8) Kuruluş, bir faaliyetin yetkilendirilmesi veya yürütülmesi sırasında Kurum tarafın-
dan gerekli görülerek talep edilen; 

a) Her türlü ek bilgi ve belgeyi öngörülen süre içerisinde Kuruma sunar. 
b) Güvenlik ve emniyete ilişkin inceleme ve araştırmaları Kurum tarafından uygun bu-

lunan program çerçevesinde yaparak raporlar.
(9) Kuruluş, yetkilendirmeler kapsamında sunmuş olduğu bilgi ve belgelerde meydana

gelen güvenlik ve emniyete ilişkin değişiklikleri ivedilikle Kuruma bildirir ve gerekli durum-
larda güncellenmiş belgeleri Kuruma sunar.

(10) Kuruluş, yetkilendirilmiş bir faaliyetin herhangi bir aşamasında yetkilendirmeye
konu faaliyeti bir süre için durdurmaya karar verdiğinde Kuruma bildirim yapar. Bildirim, dur-
durma gerekçelerini ve sonrasına yönelik plan, program ve öngörüleri içerir.

(11) Yetkilendirilmiş bir faaliyet sırasında güvenlik ve emniyeti olumsuz yönde etkile-
yebilecek yeni bilgi veya bulgular elde edilmesi durumunda, Kuruluş en geç üç ay içerisinde
güvenlik ve emniyetin sürdürülmesine yönelik gerekli araştırma, inceleme ve iyileştirmeleri
de içeren tedbirleri planlar ve Kurumun uygun görüşüne sunar. Kurumun uygun görüşünü ta-
kiben planın uygulanmasına planda yer alan takvim uyarınca, en geç on iki ay içerisinde baş-
lanır. Plan uygulandıktan sonra sonuçlar Kuruma bir ay içerisinde raporlanır. Kuruluş tarafından
gerekçeli olarak talep edilmesi ve Kurum tarafından uygun görülmesi kaydıyla süreler uzatı-
labilir.

(12) Madenler dışındaki nükleer tesislerde, nükleer madde sayım ve kontrol sistemi ile
fiziksel koruma sistemi uygulanmaya başlanmadan önce nükleer madde sahaya getirilemez.

(13) Kurumdan alınan bir yetki, Kurumdan alınan diğer yetkilerin koşullarını veya Ku-
ruluşun nükleer tesise yönelik diğer mevzuatta tanımlı yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(14) Kuruluş, yetkilendirmeler için Kurum tarafından belirlenen işlem ve hizmet be-
dellerini öder. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Niyet Bildirimi ve Düzenleyici Belgeler Listesi

Niyet bildirimi
MADDE 7- (1) Bir nükleer tesis kurmak isteyen tüzel kişi öncelikle Kuruma niyet bil-

dirimi yapar. Niyet bildirimi yapmış olmak tesisin kurulmasına yönelik herhangi bir hak teşkil
etmez. Tüzel kişi niyet bildirimi ile birlikte; 

a) Unvan, adres ve iletişim bilgilerini,
b) Yönetsel yapısı ile görev ve sorumlulukların dağılımını, 
c) Temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,
ç) Sahip olduğu yönetim sistemi sertifikalarını, 
d) Teknik altyapısını ve deneyimlerini,
e) Kurulması öngörülen tesisin yeri, türü ve temel özelliklerini içeren tanıtımını, reaktör

içeren nükleer tesisler için kavramsal tasarım seviyesinde tercih edilen güvenlik seçeneklerinin
yer aldığı bir raporu, 

f) İmalat, saha, inşaat, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma süreçlerine ilişkin
öngörülen proje takvimini, 

g) Tasarım, imalat ve inşaat faaliyetlerine ilişkin tedarikçi bilgilerini,
içeren bilgi ve belgeleri Kuruma sunar.  
(2) Tüzel kişi, niyet bildirimi için Kurum tarafından belirlenen işlem ve hizmet bedel-

lerini öder.
(3) Kurum, niyet bildirimine konu tesise ilişkin olarak muhatap almak üzere Kuruluşu

kayıt altına alır ve bu durumu Kuruluşa bildirir.
(4) Kuruluş, kayıt altına alındıktan sonra;
a) Niyet bildirimi ile birlikte sunduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri en geç

bir ay içerisinde Kuruma sunar.  
b) Herhangi bir yetkilendirme başvurusunda bulunmadan önce saha üzerindeki mülkiyet

veya kullanım hakkına sahip olduğunu gösteren belgeleri Kuruma sunar. 
c) Tesise veya faaliyetlere ilişkin olarak DBL’de yer almasını önerdiği düzenlemelerin

listesini ve bu listede yer alan her bir belgenin dâhil edilme gerekçesini içeren bir raporu Ku-
ruma sunar.

ç) Proje takviminin uygulanmasını herhangi bir nedenle askıya alması veya projeden
vazgeçmesi hâlinde durumu bir ay içerisinde Kurumun bilgisine sunar.  

d) Onaylı yönetim sistemini ilk yetkilendirmeden önce uygulamaya koyar.
e) Tedarik yönetimine ve genel kalite teminine ilişkin hususları içeren yönetim sistemi

dokümanlarını Kuruma sunar.
f) Yönetim sistemi kapsamında, tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerin ve bunlar-

daki değişikliklerin ayrıntılı kayıtlarının tutulacağı, onay prosedürlerini de içeren onaylı kon-
figürasyon yönetim sistemini uygulamaya koyar ve tesisin ekipman tedarikini konfigürasyon
yönetim sistemi ile uyumlu olarak yürütür.

(5) Madenler için, dördüncü fıkranın (d), (e) ve (f) bentleri kapsamında Kuruluşun ser-
tifikalandırılmış bir yönetim sistemine sahip olması yeterli kabul edilir.

Düzenleyici belgeler listesine ilişkin genel hususlar 
MADDE 8- (1) Nükleer tesise ilişkin faaliyetlerin yetkilendirilmesi süreçlerinde esas

alınacak düzenleyici belgeler, niyet bildirimi alındıktan sonra Kurum tarafından DBL ile be-
lirlenir. 

(2) DBL, asgari olarak radyasyondan korunma, güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye
ilişkin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatını, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının gerekler dokü-
manlarını ve Kurumun uyulmasını gerekli gördüğü ulusal ve uluslararası standartları içerir.
DBL, Kuruluşun önermiş olduğu veya Kurum tarafından uygun görülen diğer ülkelerin veya
uluslararası kuruluşların düzenleyici belgelerini de içerebilir. 
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(3) Nükleer tesislerde radyasyondan korunma, güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye
ilişkin Kurum tarafından yeni çıkarılan veya değişiklik yapılan düzenlemeler DBL’ye dâhil
edilmiş, yürürlükten kaldırılan düzenlemeler DBL’den çıkarılmış sayılır.  

(4) Kuruluş DBL’de yer alan kendisi tarafından önerilmiş belgelerin elektronik kopya-
larını orijinal dilinde Kuruma sunar. Kurumun talep etmesi hâlinde bu belgelerin İngilizce çe-
virilerini belirtilen süre içerisinde temin eder.

(5) DBL’deki belgelerde yer alan hükümlerin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile çeliş-
mesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı esas alınır. 

(6) DBL’deki belgelerde yer alan hükümlerden sadece radyasyondan korunma, güvenlik
ve emniyeti doğrudan veya dolaylı etkileyen hükümler, Kurum tarafından yetkilendirme sü-
reçlerinde dikkate alınır. Bu durum, Kuruluşun diğer hükümlerle ilgili sorumluluklarını ortadan
kaldırmaz. 

Düzenleyici belgeler listesinin oluşturulması ve güncellenmesi
MADDE 9- (1) Kurum, niyet bildirimi yapılan nükleer tesise ilişkin yetkilendirmeler

kapsamında DBL’de yer almak üzere Kuruluşun önerdiği düzenlemelerin listesini de dikkate
alarak tesise özgü DBL’yi belirler ve Kuruluşa bildirir. 

(2) Kuruluş, varsa DBL’de değişiklik yapılmasına ilişkin gerekçeli önerileri ile daha
önce önermiş olduğu düzenleyici belgelerdeki güncellemelere ilişkin bilgileri içeren bir raporu
her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Kuruma sunar. 

(3) DBL’de yapılması önerilen değişiklikler Kurum tarafından her yılın Eylül ayı içe-
risinde değerlendirilir ve gerek görülmesi hâlinde DBL güncellenir.

(4) Kurum, gerek görmesi hâlinde Kuruluşun da görüşlerini alarak DBL’yi herhangi
bir zamanda güncelleyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme Başvuruları ve Değerlendirme 

Başvuru dosyası
MADDE 10- (1) Kuruluş, niyet bildirimi yaptığı nükleer tesis için yetkilendirme baş-

vurularını; Kuruluşa ve faaliyete ilişkin bilgi ve belgeler ile bu faaliyet kapsamında yapılacak
işlerin güvenlik ve emniyet açısından önemini, güvenlik ve emniyete olan etkilerini ve faali-
yetin güvenli ve emniyetli bir şekilde yerine getirileceğini gösteren bilgi ve belgeleri içeren
başvuru dosyası ile yapar. Her bir yetkilendirme başvuru dosyasında yer alacak bilgi ve belge-
ler, bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde sunulması hükme bağlanan belgeler de dikkate alına-
rak, Kurum tarafından dereceli yaklaşımla belirlenir. Kurum, başvuru dosyasında yer alması
gereken söz konusu belgeler ile değerlendirme için öngördüğü süreyi Kuruluşa bildirir.

(2) Kuruluş, Kuruma sunduğu bilgi ve belgelerin içeriğini ve ayrıntı seviyesini, bu Yö-
netmeliğin yetkilendirmelere ilişkin bölümlerinde belirtilen değerlendirmelerin Kurum tara-
fından yapılabilmesi için yeterli içeriğe sahip olacak şekilde belirler ve belgeleri hazırlar.  

(3) Kuruluş, sunduğu belgelerin kalitesi ve yeterliliği ile bilgilerin doğruluğu ve tutar-
lılığından sorumludur. 

Başvuru usulü
MADDE 11- (1) Kuruluş, yetkilendirme için hazırlamış olduğu başvuru dosyasını bir

dilekçe ekinde, faaliyete başlamayı öngördüğü tarihi ve Kurumun değerlendirme süresini dik-
kate alarak Kuruma sunar. Dilekçede nükleer tesisin adı, yeri, talep edilen yetki ve başvuru
dosyasında yer alan belgeler açık bir şekilde belirtilir.

(2) Yetkilendirme başvurularında, başvuru dosyasının biri basılı diğeri elektronik or-
tamda olmak üzere iki kopyasının sunulması esastır. Basılı kopyanın Kuruma sunulmuş olan
elektronik kopyadan üretilmiş olması ve elektronik kopya ile aynılığı Kuruluşun sorumlulu-
ğundadır. 
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(3) Kurum başvuru dosyasında yer alan bilgi ve belgeleri hizmete özel gizlilik derece-
sinde işleme tabi tutar. Başvuru dosyasında Kuruluş tarafından gizli olduğu değerlendirilen
bilgiler bulunması durumunda, bu bilgiler gizlilik derecesinin gerektirdiği usuller uyarınca ay-
rıca ek belge olarak sunulur. 

(4) Dilekçenin ve başvuru dosyasında yer alan belgelerin Türkçe olması esastır. Ancak
başvuru dosyasında değerlendirmeye tabi olmak üzere Kuruma sunulacak olan belgelerden
Kurum tarafından uygun görülenler İngilizce sunulabilir. 

(5) Dilekçe ve başvuru dosyasında yer alan idari belgeler Kuruluşu temsile yetkili ye-
terli sayıda kişi tarafından imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulur. 

(6) Başvuru dosyasında yer alan teknik belgeler, ilk sayfası bir onay sayfası olacak şe-
kilde düzenlenir. Onay sayfasında belgenin adı, varsa belge kodu, sürüm numarası ve ait olduğu
tesisi belirten bilgiler bulunur. Onay sayfası Kuruluşu temsile yetkili yeterli sayıda kişi tara-
fından imzalanır. İmzalı onay sayfası taranarak belgelerin elektronik kopyalarına eklenir. 

(7) Teknik belgelerde atıf yapılan diğer belgeler, orijinal dili Türkçe olanlar Türkçe, di-
ğerleri İngilizce olmak üzere elektronik kopya olarak sunulur. Sunulan belgelerde varsa çevi-
rinin aslına uygunluğu Kuruluşun sorumluluğundadır. 

Başvuru uygunluk kontrolü
MADDE 12- (1) Yetkilendirme başvuruları öncelikle dilekçenin ve başvuru dosyasında

yer alan belgelerin eksiksiz sunulmuş olması ve istenilen biçim ve içeriğe uygunluğu açısından
incelenir. Tespit edilen eksiklik ve yetersizlikler giderilmek üzere Kuruluşa bildirilir. 

(2) Sunulan belgelerdeki eksiklikler ve yetersizliklerin Kurum tarafından belirlenen
süre içerisinde giderilmemesi durumunda gözden geçirme ve değerlendirme aşamasına geçil-
mez. 

(3) Başvuru uygunluk kontrolüne ilişkin sonuç Kuruluşa bildirilir. 
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 13- (1) Kurum, sunulan başvuru dosyasını gözden geçirme ve değerlendir-

meye tabi tutar. Kurum, başvurunun değerlendirilmesi sürecinde nükleer tesisin türüne ve ni-
teliklerine göre dereceli yaklaşım uygular. Kurum tarafından yapılan denetimler ve yerinde in-
celemeler de değerlendirmede dikkate alınır. Değerlendirme kapsamında ek bilgi talep edilen
hususların, yetkilendirme öncesinde Kurumun uygun bulduğu bir şekilde sonuçlandırılması
esastır. 

(2) Kurum, gözden geçirme ve değerlendirme çalışmasının sonuçlarını içeren Güvenlik
Değerlendirme Raporunu hazırlar. Güvenlik Değerlendirme Raporunda denetim ve yerinde in-
celeme sonuçları, yetkilendirme sonrasında değerlendirmenin devam edebileceği öngörülen
hususlar ile yetki koşulları için öneriler de yer alır. 

(3) Yetkilendirmeye ilişkin karar Güvenlik Değerlendirme Raporu dikkate alınarak Ku-
rum tarafından verilir. Kararın olumlu olması durumunda değerlendirme sonucunda belirlenen
yetki koşullarını da içeren yetkilendirme belgesi Kuruluşa iletilir. Kararın olumsuz olması du-
rumunda karar, gerekçeleri ile birlikte Kuruluşa bildirilir.

(4) Kurum, Kuruluşun yönetim sistemi kapsamındaki plan ve programlarına ilişkin bel-
gelerin gözden geçirme ve değerlendirilmesi sonucunda bulgularını Kuruluşa iletir. Kuruluş
bu bulgular çerçevesinde ilgili belgeleri günceller ve Kuruma sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Nükleer Tesislerde Süreçlerin Düzenleyici Kontrolü

Genel gerekler
MADDE 14- (1) Nükleer tesislerin düzenleyici kontrolü imalat, saha, inşaat, işletmeye

alma, işletme ve işletmeden çıkarma süreçleri kapsamında yürütülür. 
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(2) Kuruluş, her bir süreçte yer alan faaliyetleri ve faaliyetler kapsamındaki işleri, ilgili
yetkilendirmede tanımlı koşullar çerçevesinde, yetkin, yetkili ve yeterli sayıda personel eliyle
yürütür.

(3) Kuruluş, her bir süreçte tutulması gereken kayıt ve raporları ilgili yönetim sistemi
dokümanlarında belirler, kayıtları tutar, raporları hazırlar ve diğer mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla nükleer tesis ve saha düzenleyici kontrolden çıkarılana kadar muhafaza eder.
Bu belge ve kayıtlar Kurumun denetimine açık tutulur, talep edilmesi hâlinde Kuruma sunu-
lur.

(4) Nükleer tesislere ilişkin faaliyetler kapsamındaki işlerin Kuruluş tarafından hazır-
lanan ve onaylanan kalite planları uyarınca ve uygulama projeleri çerçevesinde yürütülmesi,
bu plan ve projelerin işin yürütüldüğü yerde bulundurulması esastır. Kuruluş, faaliyetlere ilişkin
işlerle ilgili kalite planlarını işe başlamadan en az yirmi iş günü önce Kuruma sunar.

(5) Kuruluş tarafından faaliyetler kapsamındaki işlere ilişkin olarak sunulan ve işin uy-
gulanmasına esas teşkil eden standartları da içeren kalite planları Kurum tarafından incelenerek
durma ve şahitlik noktaları belirlenir ve Kuruluşa bildirilir. Kuruluş kullanılan standartların
Türkçe veya İngilizce tercümelerini işin yürütüldüğü alanda bulundurur.

(6) Kuruluş, nükleer tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerin tasarımı ile imalat, in-
şaat, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma süreçlerinde uygulanacak yöntem ve tek-
nikleri ve bunlara ilişkin plan, program ve prosedür gibi belgeleri onaylar. Bu belgelerde ya-
pılacak değişiklikler de uygulama öncesinde ayrıca onaylanır. 

İmalat süreci 
MADDE 15- (1) İmalat süreci, yarı mamuller de dâhil olmak üzere nükleer tesisi oluş-

turan ekipman için ilk imalatçının belirlenmesinden son ekipmanın sahaya girişinin tamam-
lanmasına kadar yürütülecek imalat faaliyetlerini ve faaliyetler kapsamındaki işleri içerir. 

(2) Kuruluş, ekipman imalatının gözetimine ilişkin olarak ekipman tasarımcılarından
ve imalatçılarından bağımsız ve uygun niteliklere sahip BGŞ’lerden hizmet alır. Ekipman ima-
latı BGŞ’lerin gözetiminde, onaylı kalite planları uyarınca ve uygulama projeleri çerçevesinde
yürütülür. 

(3) Kurumun imalat iznine tabi ekipman, güvenlik açısından önemli ekipmandır. Ku-
ruluş, Kurumdan imalat izni almadan bu ekipmanın ve bu ekipmana ilişkin yarı mamul veya
bileşenlerin imalatını başlatamaz.

(4) Kurum, imalat iznine tabi ekipman arasından, radyoaktif maddelerin yayılmasına
karşı derinliğine savunma bariyerlerini oluşturan ve varsa bu madde ve bariyerlerin soğutul-
masını sağlayan veya zincirleme tepkimeyi durduran sistem ve bileşenleri dikkate alarak, Ku-
rumun ayrıca uygun görüşüne tabi ekipmanın listesini belirler. İmalatına henüz başlanmamış
bir ekipman, tesisin yetkilendirme süreçlerinde yapılan değerlendirmeler çerçevesinde bu lis-
teye dâhil edilebilir veya listeden çıkartılabilir. Bu liste izin koşulları arasında yer alır. 

(5) İmalat izni alan Kuruluş güvenlik açısından önemli ekipmanın;
a) İmalat takvimindeki değişiklikleri Kuruma sunar. 
b) İmalatını başlatmadan önce Kuruma bildirim yapar.
c) Birden fazla sayıda imal edilecek olması durumunda, tasarımın ve imalatçının de-

ğişmemesi koşuluyla, tek bir bildirim yapabilir.
ç) İmalatını Kurumdan yetki belgesi almış imalatçılarda yaptırır.
(6) Kurumun uygun görüşüne tabi ekipmanın imalatı kapsamında Kuruluş;
a) Yarı mamullerin imalatını da Kurumdan yetki belgesi almış imalatçılarda yaptırır.
b) Ekipmana ait yarı mamullerin imalatını, sunduğu gerekçeli talebin Kurum tarafından

uygun bulunması kaydıyla, ekipmanın imalatına ilişkin olarak Kurumun uygun görüşünü al-
madan önce de başlatabilir. 
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(7) Güvenlik açısından önemli ekipmanın tesise özel olarak imal ettirilmeyip hazır ürün
olarak tedarik edildiği durumlarda Kuruluş, bu kapsamda yetkilendirilmiş BGŞ’lere tedarikten
önce ekipmanın uygunluk kontrolünü yaptırır.   

(8) Kurum tarafından bir ekipmanın imalatına ve değişikliklere uygun görüş verilmesi
Kuruluşun bu ekipmana ilişkin sorumluluklarını azaltmaz veya ortadan kaldırmaz. 

Saha süreci 
MADDE 16- (1) Saha süreci, saha onayına ve saha hazırlama iznine yönelik saha araş-

tırmaları ile yetkilendirme yapıldıktan sonra sahada yürütülecek olan hazırlık ve inşaat faali-
yetlerini ve faaliyetler kapsamındaki işleri içerir. 

(2) Kuruluş, saha süreci içerisindeki;
a) Saha araştırmalarına,
b) Sahadaki faaliyetlere yönelik yol, su, elektrik gibi altyapının geliştirilmesine,
c) Saha araştırmalarında ve/veya inşaat sürecinde kullanılacak olan geçici yapıların ya-

pımına, 
ilişkin işler için Kuruma bildirim yapar. Bu işlerin gerektirdiği durumlar dışında sahada

hafriyat çalışması yapılamaz. 
(3) Kuruluş, sahanın nükleer tesis kurulmasına engel olacak bir özelliği olmadığının

tespiti ve tesis tasarımına etkisi olan parametrelerinin değerlerinin belirlenmesi için, tesisin tü-
rüne ve niteliklerine göre gerekli saha araştırmaları ile veri analiz ve değerlendirme çalışma-
larını yapar. 

(4) Kuruluş, saha araştırmaları, altyapı geliştirme çalışmaları, geçici yapıların yapımı
ve saha hazırlamaya yönelik olarak uygun niteliklere sahip BGŞ’lerden hizmet alır. Bu faali-
yetler ve faaliyetler kapsamındaki işler BGŞ’lerin gözetiminde, onaylı kalite planları uyarınca
yürütülür. İnşaat faaliyetleri ve faaliyetler kapsamındaki işler, ilaveten uygulama projeleri çer-
çevesinde yürütülür.

(5) Kuruluş, saha araştırmalarına ilişkin işlere ait kalite planlarını ilgili araştırma baş-
lamadan yirmi iş günü önce Kuruma sunar. 

(6) Saha onayı, saha araştırmaları sırasında ortaya çıkan saha özelliklerinden kaynak-
lanan ve güvenliği etkileyebilecek hususların; tasarım özellikleri, korunma önlemleri ve/veya
idari önlemler ile giderilebileceği gösterildiği takdirde verilir.  

(7) Saha onayı on yıl süre ile geçerlidir. Bu süre zarfında bir sonraki yetkilendirme için
başvuru yapılmadığı takdirde saha onayı geçerliliğini yitirir.

(8) Kuruluş, saha onayı için Kurum tarafından belirlenen işlem ve hizmet bedellerini
öder.

(9) Saha hazırlama sürecine ilişkin olarak yetkilendirilen Kuruluş; 
a) Her türlü saha düzenlemeleri ile güvenlik açısından önemli olmayan kalıcı yapıların

inşaatına, tesisatının kurulmasına ve işletmeye alınmasına ilişkin faaliyetleri ve faaliyetler kap-
samındaki işleri başlatabilir. Nükleer santrallerde, üniteye özgü olmayan ortak kullanım amaçlı
ve güvenlik açısından önemli olmayan kalıcı yapılar bu kapsamdadır. 

b) Sahada güvenlik açısından önemli yapıların temel kazılarını ve ilgili zemin araştır-
malarını dikkate alan zemin iyileştirme çalışmalarını tamamlayabilir. 

c) Yetki kapsamında sahada yürüteceği her bir işin başlatılmasından yirmi iş günü önce
işe ilişkin kalite planını ve inşaat işleri için ayrıca BGŞ’nin uygunluk değerlendirmesi raporunu
Kuruma sunar.

İnşaat süreci 
MADDE 17- (1) Nükleer tesisin inşaat süreci, güvenlik açısından önemli yapıların in-

şasına, ekipmanın sahada geçici olarak depolanması ve yerine yerleştirilmesi ile sistemlerin
montajına ilişkin faaliyetleri ve faaliyetler kapsamındaki işleri içerir. 
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(2) Kuruluş, inşaat sürecindeki faaliyetlerin ve faaliyetler kapsamındaki işlerin gözeti-
mine ilişkin olarak, tasarımcılar ve inşaatçılardan bağımsız ve uygun niteliklere sahip BGŞ’ler-
den hizmet alır. İnşaat sürecindeki faaliyetler ve faaliyetler kapsamındaki işler BGŞ’lerin gö-
zetiminde onaylı kalite planları uyarınca ve uygulama projeleri çerçevesinde yürütülür. 

(3) Nükleer santrallerde birden fazla üniteye hizmet eden güvenlik açısından önemli
yapılar ilk ünitenin yetkilendirilmesi kapsamında ele alınır. 

(4) Reaktör içeren nükleer tesisler ile yakıt üretim ve yeniden işleme tesisleri için Ku-
ruluş, GAR’ı hazırlayanlardan veya tasarımcıdan bağımsız ve yetkin bir kuruluşa tesisin gü-
venlik analiz ve değerlendirmelerinin doğrulanmasını içeren bağımsız değerlendirme raporu
hazırlatır.

(5) İnşaat sürecine ilişkin olarak yetkilendirilen Kuruluş;
a) Güvenlik açısından önemli yapıların inşasını, ekipmanın yerine yerleştirilmesini ve

sistemlerin montajını gerçekleştirebilir. 
b) Güvenlik açısından önemli yapıların inşasına ilişkin olarak BGŞ’nin uygunluk de-

ğerlendirmesi raporu ile inşaat kalite planını iş başlamadan en az yirmi iş günü önce Kuruma
sunar. 

c) Kurumun uygun görüşüne tabi ekipmanın sahaya getirilmesi sonrasında taşınması,
geçici depolama alanına yerleştirilmesi, korunması, gereken kontrollerin yapılması ile yerine
yerleştirilmesine ilişkin işlere ait kalite planlarını iş başlamadan en az yirmi iş günü önce Ku-
ruma sunar.

ç) Güvenlik açısından önemli sistemlerin montajı sürecinde kullanılacak kalite planını
iş başlamadan en az yirmi iş günü önce Kuruma sunar.

İşletmeye alma süreci 
MADDE 18- (1) Nükleer tesislerin işletmeye alma süreci, nükleer maddeler kullanıl-

maya başlanmadan önce güvenlik açısından önemli yapı ve sistemler ile tesisin testlerine ilişkin
faaliyetleri ve faaliyetler kapsamındaki işleri içerir.  

(2) Kuruluş, işletmeye almaya yönelik programda yer alan faaliyetlerin ve faaliyetler
kapsamındaki işlerin gözetimine ilişkin olarak, tasarımcılar, imalatçılar ve inşaatçılardan ba-
ğımsız ve uygun niteliklere sahip BGŞ’lerden hizmet alır. Yetkilendirilen faaliyetler ve faali-
yetler kapsamındaki işler BGŞ’lerin gözetiminde onaylı kalite planları uyarınca yürütülür. 

(3) Kuruluş tarafından gerekçelendirilmek kaydıyla, işletmeye alma sürecine ilişkin
yetkilendirme öncesinde kullanılması gereken yapı, sistem ve bileşenlerin işletmeye alınabil-
mesi için Kurum tarafından ayrıca izin verilebilir.   

(4) İşletmeye alma sürecine ilişkin olarak yetkilendirilen Kuruluş;
a) Yapıların, sistemlerin ve tesisin soğuk ve sıcak testlerini yapabilir.   
b) Her bir işletmeye alma testi tamamlandıktan sonra ilgili test kayıtlarını on iş günü

içerisinde Kuruma sunar.
c) Güvenlik açısından önemli yapıların ve sistemlerin kuruldukları hâliyle, tasarım çer-

çevesi içerisinde güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebildiğini tanımlı testler yoluyla Kuruma
gösterir. Gerekli durumlarda testleri analiz ve değerlendirmelerle destekler. 

ç) İşletme organizasyonunu yapılandırır, işletme personelinin istihdam ve eğitimlerini
tamamlar ve işletmeye alma testlerine tesisin ilgili işletme personelinin katılımını sağlar. 

d) Varsa işletici personelin yeterlik ve yetkilendirme süreçlerini tamamlar.
İşletme süreci 
MADDE 19- (1) Nükleer tesislerde işletme süreci;  
a) Reaktör içeren nükleer tesislerde ilk yakıtın yüklenmeye başlanması, 
b) Nükleer hammadde işleme tesisleri ile nükleer yakıt üretim tesislerinde nükleer ham-

maddenin sahaya gelmesi,
c) Yeniden işleme tesislerinde sahaya kullanılmış yakıtların gelmesi,
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ç) Madenlerde ilk hammaddenin çıkarılması, 
ile başlar ve tesisin işletmeden çıkarılması için yetki verilene kadar yürütülen faaliyetleri

ve faaliyetler kapsamındaki işleri içerir.
(2) Nükleer tesislere işletme lisansı; 
a) Güvenlik veya emniyeti doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen hususların uygun

şekilde karşılandığının Kurum tarafından belirlenmesi, 
b) Nükleer zararlara ilişkin hukuki sorumluluk kapsamındaki sigorta veya teminat yü-

kümlülüklerinin yerine getirilmesi,
c) Radyoaktif atık yönetimi ve işletmeden çıkarma için gerekli maliyetlerin karşılana-

bileceğine ilişkin teminatın yeterliliğinin Hesaplar Yönetim Kurulu tarafından Kuruma bildi-
rilmesi, 

durumunda verilir. 
(3) İşletme lisansı alan Kuruluş, sonuçları Kurumun belirlediği biçim ve içerikte rapor-

lanmak üzere tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerin periyodik güvenlik değerlendirmesini
yapar. Bu güvenlik değerlendirmesi ayrıca, ulusal veya uluslararası güvenlik yaklaşımlarındaki
değişiklikler nedeniyle Kurumun talebi üzerine de yapılır. Bu kapsamda; 

a) İşletme lisansının verildiği tarihten başlamak üzere, birbirini takip eden iki periyodik
değerlendirmenin sonuçlarının Kuruma raporlanması arasındaki süre on yılı aşamaz.  

b) Nükleer santral işleten bir Kuruluş herhangi bir ünite için bu süreyi aşmaksızın, bir-
den fazla üniteye ilişkin değerlendirme sonuçlarını tek bir rapor ile sunabilir.

c) Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda güvenlik açısından iyileştirme
gerektiğinin belirlenmesi durumunda Kuruluş, gereken tedbirleri ve uygulama takvimini be-
lirler, Kurumun uygun görüşüne sunar ve uygun görülmesi hâlinde uygular.

(4) Kuruluş, işletme süreci için hazırlayacağı dokümanlarda tesisin farklı işletme du-
rumlarını ayrıntılı bir şekilde tanımlar ve her bir işletme durumuna yönelik prosedürleri hazır-
lar.

(5) İşletme sürecine ilişkin olarak yetkilendirilen Kuruluş;
a) Tesisi veya üniteyi DBL’de yer alan belgeler ve lisans koşulları kapsamında, işletme

sınır ve koşulları çerçevesinde işletmeye başlayabilir.
b) İç denetim mekanizmalarını oluşturur ve işletme sürecini iç denetim mekanizması

gözetiminde yürütür.
c) Nükleer santrallerde periyodik yakıt değiştirme amacıyla bir üniteyi durdurmadan

en az yirmi iş günü önce, yapılacak olan bakım-onarım çalışmalarını da içeren kalite planını
Kuruma sunar. Kuruluş, yakıt değişimi tamamlandıktan sonra Kurumun uygun görüşünü alarak
işletmeye devam edebilir.

ç) İşletmenin herhangi bir aşamasında işletme prosedürlerinde belirlenmemiş bir dur-
durmanın planlanması durumunda, işe ilişkin kalite planı ile birlikte Kuruma bildirim yapar.
Kuruluş, durdurma sırasında Kurumun gerek gördüğü ilave önlemleri alır. Kuruluş, Kurumun
uygun görüşünü alarak işletmeye devam edebilir.

d) Nükleer tesiste işletmenin durdurulması veya normal işletmeden her türlü sapma du-
rumu hakkında ivedilikle Kuruma bildirim yapar.

İşletmeden çıkarma süreci 
MADDE 20- (1) Nükleer tesis veya bir ünite için işletmeden çıkarma süreci; söküm,

radyoaktif maddelerin sahadan çıkarılması, radyoaktif kirliliğin giderilmesi, çevresel iyileştir-
menin yapılması gibi faaliyetleri ve faaliyetler kapsamındaki işleri içerir. 

(2) Kuruluş, bir daha işletmeme kararı verdiği nükleer tesisi veya üniteyi kalıcı olarak
durdurur ve radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyeti sürdürecek ve nükleer güvence so-
rumluluklarını yerine getirecek önlemleri alarak Kuruma uzun süreli durdurmaya yönelik bil-
dirim yapar. 
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(3) Kuruluş, erken işletmeden çıkarma durumları da dâhil olmak üzere, işletmeden çı-
karmanın mümkün olan en kısa sürede başlatılması ve tamamlanmasına yönelik planlamaları
yapar ve Kuruma yetkilendirme başvurusunda bulunur. 

(4) İşletmeden çıkarma izni, ancak sahanın çevreyle uyumlu hâle getirilebileceğinin
gösterilmesi ve Hesaplar Yönetim Kurulundan işletmeden çıkarma maliyeti için yeterli meblağ
veya teminatın bulunduğunun teyit edilmesi hâlinde verilebilir. 

(5) İşletmeden çıkarma izni kapsamında yapılan işler onaylı kalite planları uyarınca,
Kuruluşun iç denetim mekanizmaları gözetiminde yürütülür. 

(6) Nükleer santrallerde ünite özelinde işletmeden çıkarma yapıldığı durumda işletme-
den çıkarma faaliyetlerinin işletmeye devam eden ünitelere etkisi ayrıca dikkate alınır ve in-
celenir. 

(7) İşletmeden çıkarma sürecine ilişkin olarak yetkilendirilen Kuruluş;
a) Nükleer tesisin veya ünitenin işletmeden çıkarılmasına yönelik programda yer alan

faaliyetleri ve faaliyetler kapsamındaki işleri gerçekleştirebilir.
b) İşletmeden çıkarma faaliyetleri tamamlanana kadar nükleer tesiste veya ünitede gü-

venlik ve emniyetin sürdürülmesini sağlar, nükleer güvenceye ilişkin sorumluluklarını yerine
getirir. 

c) Düzenleyici kontrolden çıkarılana kadar çevresel radyolojik izleme yapar. 
ç) Sahanın çevresel iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere işletmeden çıkarma faaliyetleri

sona erdiğinde sahanın ve/veya ünitenin düzenleyici kontrolden çıkarılmasına ilişkin gereken
başvuruyu yapar.

ALTINCI BÖLÜM
Nükleer Santrallere İlişkin Yetkilendirmeler 

İmalat izni, uygunluk görüşleri ve bildirimler
MADDE 21- (1) Nükleer santraller için imalat izni başvurusu, güvenlik açısından

önemli ekipmanın imalatına başlanmasından önce Kuruluş tarafından yapılır. 
(2) İmalat izni başvurusu ekinde; 
a) İmalat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları,
b) İmalatçıların belirlenmesine ilişkin kuralları ve ölçütleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları, 
c) İmalatı yapılacak olan güvenlik açısından önemli ekipman listesi,
ç) Öngörülen imalat takvimi,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 
(3) Kurum, sunulan belgeleri yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere uygunluğu açı-

sından değerlendirir ve Kurumun uygun görüşüne tabi ekipmanın listesini belirler.
(4) Kuruluş imalat izni aldığı ekipmanın imalatına başlamadan önce;
a) İmalatçıya ilişkin bilgileri,
b) BGŞ’nin uygunluk değerlendirmesine temel teşkil eden ve ilgili mevzuatta belirtilen

belgeleri,
c) BGŞ’nin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı uygunluk değerlendirmesi raporunu,
ç) İmalat sürecindeki test ve muayenelere ilişkin akreditasyon belgelerinin kopyalarını,
Kuruma sunarak bildirim yapar. 
(5) Kurumun uygun görüşüne tabi her bir ekipman için Kuruluş;
a) Ekipmanı oluşturan alt bileşen veya yarı mamullerin imalatçılarına ilişkin bilgileri

bildirimle birlikte sunar.
b) İmalata ilişkin henüz belirlenmemiş bilgiler için öngörülen sunulma tarihlerini baş-

vuru belgelerinde ayrıca belirtir.
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c) Ekipmanın imalatı sırasında, tasarımında veya imalatında yapılacak olan güvenlik
açısından önemli bir değişiklik için Kurumun uygun görüşünü almak üzere değişikliğe, bunun
güvenliğe olan etkilerinin değerlendirilmesine ve BGŞ’nin uygun görüşüne ilişkin bilgi ve bel-
geleri Kuruma sunar.

(6) Kurumun uygun görüşüne tabi ekipman için Kurum, tasarıma ilişkin olarak sunulan
belgeleri ekipmanın güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilecek teknik özelliklere sahip ol-
ması açısından, BGŞ’nin uygunluk değerlendirmesi raporunu ve sunulan akreditasyon belge-
lerinin işe uygunluğu ve geçerliliğini de dikkate alarak değerlendirir. 

Saha onayı 
MADDE 22- (1) Nükleer santraller için saha onayı başvurusu, niyet bildirimi sonra-

sında, mülkiyetine veya kullanım hakkına sahip olduğu saha için Kuruluş tarafından yapılır.
Saha onayı başvurusu ekinde saha raporu Kuruma sunulur. 

(2) Sunulan saha raporu;
a) Sahaya özel insan kaynaklı dış olaylar ile sahayı etkileyebilecek doğal dış olayların

etkilerine yönelik gerekli güvenlik ve emniyet önlemlerinin alınabilirliği,
b) Radyasyon acil durum önlemlerinin uygulanabilirliği, 
c) Tesisten salınabilecek radyoaktif maddelerin çevrede taşınımı,
açısından sahanın nükleer santral kurulmasını engelleyecek bir özelliğe sahip olmadı-

ğını belirlemek amacıyla gözden geçirilir ve değerlendirilir.
Saha hazırlama izni
MADDE 23- (1) Nükleer santraller için saha hazırlama izni başvurusu, sahanın hazır-

lanmasına ilişkin faaliyetlere başlanmasından önce Kuruluş tarafından yapılır. 
(2) Saha hazırlama izni başvurusu ekinde; 
a) GAR’ın saha ve sahanın özellikleri, tesisin yerleşim planı ve yapı, sistem ve bile-

şenlerin sınıflandırmalarını içeren bölümleri,
b) Saha hazırlama sürecine yönelik program,
c) Saha hazırlama sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim

sistemi dokümanları,
ç) Saha parametrelerinin izlenmesine yönelik program,
d) Emniyet önlemlerini içeren inşaat emniyet planı,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir.
(3) GAR’ın sahaya, sahanın özelliklerine ve tesisin yerleşimine ilişkin bölümleri, saha

parametrelerinin listesinin, belirlenme yöntemlerinin ve değerlerinin yeterli ve uygun olduğunu
tespit etmek amacıyla gözden geçirilir ve değerlendirilir. Değerlendirmede sahanın coğrafya
ve topoğrafyası, saha çevresindeki nüfus ve gelişim öngörüleri, sahaya özel insan kaynaklı dış
olaylar, sahayı etkileyebilecek doğal dış olaylar gibi hususların yanı sıra dış olayların birlikte
gerçekleşmesi ve aynı sahada birden fazla tesis bulunması gibi hususlar da dikkate alınır. 

(4) Sunulan belgelerden; 
a) GAR’ın yapı, sistem ve bileşenlerin sınıflandırmalarına ilişkin bölümü, ölçütlerin

ve sınıflandırmaların uygunluğu, 
b) Saha hazırlama sürecine yönelik program, yeterliliği ve öngörülen faaliyetlerin amaca

uygunluğu, 
c) Diğer belgeler, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu, 
açısından incelenir ve değerlendirilir.
İnşaat izni 
MADDE 24- (1) Nükleer santraller için inşaat izni başvurusu, güvenlik açısından önem-

li yapıların inşaatına ilişkin faaliyetlere başlanmasından önce Kuruluş tarafından yapılır.
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(2) İnşaat izni başvurusu ekinde;
a) GAR, 
b) Birinci ve ikinci seviye olasılıklı güvenlik değerlendirmesi raporları, 
c) İnşaat sürecine yönelik program,
ç) İnşaat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları,
d) Bağımsız değerlendirme raporu,
e) Personel eğitimine yönelik program,
f) Çevresel radyasyonun izlenmesine yönelik program,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. Başvuru belgelerinden (e) ve (f) bentlerinde sayılan prog-
ramlar sadece birinci ünite başvurusuyla sunulur. 

(3) Kuruluş, gerekçelendirmek kaydıyla, bağımsız değerlendirme raporu ile olasılıklı
güvenlik değerlendirmesi raporlarının inşaat izni verilmeden önce Kuruma sunulmasını öngö-
ren bir takvimi Kurumun uygun görüşüne sunabilir. 

(4) Başvuru ile sunulan GAR; 
a) Güvenlik açısından önemli yapıların güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilir teknik

özelliklere sahip olduğunu,
b) Sistemlerin güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilirliğini,
c) Tasarıma esas kazalar ile tasarımı genişleten koşullar için başlatıcı olaylar listesinin

yeterliliğini, tutarlılığını ve senaryoların uygunluğunu,
ç) Analizlerde kullanılan yöntem ve araçların uygunluğunu, yazılımların doğrulanmış

olduğunu,
d) Analizlerde kullanılan varsayımların ve girdilerin senaryolara uygunluğunu ve gü-

venlik sınırlarını zorlayan veya aşan değerlerin elde edilmesindeki yeterliliğini,
e) Analizlerin sonuçlarının değerlendirilerek tasarımın güvenlik açısından yeterliliğinin

gösterilmiş olduğunu,
f) Tasarımı genişleten koşulların tasarımda dikkate alınmış olduğunu,
belirlemek amacıyla gözden geçirilir ve değerlendirilir. Değerlendirme sırasında ba-

ğımsız değerlendirme raporunda yer alan bulgular da dikkate alınır.
(5) Olasılıklı güvenlik değerlendirmesi raporları;
a) Kapsam ve içerik açısından yeterliliğini,
b) Modellemede kullanılan varsayımların ve girdilerin yerindeliğini, uygunluğunu ve

yeterliliğini,
c) Analizlerde kullanılan yöntem ve araçların uygunluğunu ve yazılımların doğrulanmış

olduğunu,
ç) Sonuçların güvenliği göstermekteki yeterliliğini,
belirlemek amacıyla gözden geçirilir ve değerlendirilir. Olasılıklı güvenlik değerlen-

dirmesi raporlarına ilişkin değerlendirme süreçlerine inşaat izni sonrasında da devam edilebi-
lir.

(6) İnşaat sürecine yönelik program, yeterliliği ve öngörülen faaliyetlerin amaca uy-
gunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 

(7) İnşaat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-
kümanları, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir
ve değerlendirilir.

(8) Başvuru ile sunulan diğer programlar, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve
amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. Bu programlara ilişkin değerlendirme
süreçlerine inşaat izni sonrasında da devam edilebilir.
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İşletmeye alma izni
MADDE 25- (1) Nükleer santraller için işletmeye alma izni başvurusu ekinde;
a) İşletmeye alma sürecine yönelik program,
b) İşletmeye alma sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim

sistemi dokümanları,
c) İşletme organizasyonuna ve personeline ilişkin bilgiler,
ç) Güncel GAR,
d) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar,
e) Yangın güvenliği, emniyet, nükleer madde sayım ve kontrol, radyoaktif atık ve kul-

lanılmış yakıt yönetimi, radyasyondan korunma ve benzeri hususlara ilişkin plan veya prog-
ramlar,  

f) Bakım-onarım, eskime yönetimi, çevresel yeterlilik ve benzeri hususlara ilişkin plan
veya programlar,

Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-
çeleriyle ek belgeler talep edebilir. Başvuru belgelerinden (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan
plan veya programlar sadece birinci ünite başvurusuyla sunulur.

(2) İzne esas değerlendirme; işletmeye alma sürecine yönelik program, kalitenin temi-
nine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi dokümanları ile işletme organizasyonuna
ilişkin olarak sunulan bilgiler üzerinden yapılır. Ayrıca, Kurum ve/veya BGŞ’ler tarafından
imalat veya inşaat süreçlerinde yapılan denetimlerin sonuçları değerlendirmeler sırasında dik-
kate alınır.

(3) İşletmeye alma sürecine yönelik program, yeterliliği ve öngörülen faaliyetlerin ama-
ca uygunluğu; işletme organizasyonuna ve personeline ilişkin sunulan bilgiler, yeterliliği ile
DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 

(4) İşletmeye alma sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim
sistemi dokümanları, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından
incelenir ve değerlendirilir.

(5) GAR, imalat ve inşaat süreçleri kapsamındaki değişiklikleri içerdiğinin ve değişik-
likler kapsamında ek güvenlik analizlerine gerek olmadığının belirlenmesi için gözden geçirilir
ve değerlendirilir. GAR’a ilişkin değerlendirme süreçlerine işletmeye alma izni sonrasında da
devam edilebilir.

(6) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar, alınan önlemlerin yeterliliği ve ulusal
sisteme uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. Bu değerlendirme süreçlerine işlet-
meye alma izni sonrasında da devam edilebilir.

(7) Başvuru ile sunulan diğer plan ve programlar, yeterliliği ile DBL’de yer alan belge-
lere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. Bu değerlendirme süreçlerine
işletmeye alma izni sonrasında da devam edilebilir. 

İşletme lisansı
MADDE 26- (1) Nükleer santraller için işletme lisansı başvurusu ekinde;
a) Tesisin kurulduğu hâlini yansıtan GAR,
b) İşletme ve kaza koşullarına ilişkin prosedürler ile ağır kazaların yönetimine ilişkin

dokümanlar,
c) Yakıt ve kor yönetimi, işletme deneyimleri, gözetim ve iç denetim, güvenlik perfor-

mansı ve insan faktörleri gibi hususlara ilişkin işletme sürecine yönelik izleme ve kontrol plan
veya programları,

ç) Yetkilendirme için daha önce sunulmuş olup güncellenen plan, program, prosedür
veya raporlar,

Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-
çeleriyle ek belgeler talep edebilir. Başvuru belgelerinden (c) bendinde sayılan plan veya prog-
ramlar sadece birinci ünite başvurusuyla sunulur.
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(2) Başvuru ile sunulan GAR, değişiklikler ve güncellik açısından incelenir. 
(3) Başvuru ile sunulan plan, program ve prosedürler, yeterliliği ile DBL’de yer alan

belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 
(4) İşletme lisansı değerlendirmesinde işletmeye alma testlerinin sonuçları dikkate alı-

nır.
Nükleer santrallerde işletmeye geçiş aşamaları 
MADDE 27- (1) Kuruluş işletme lisansını aldıktan sonra işletmeye geçmeden önce;
a) Taze yakıtın ilk kez kora yüklenmesini ve ilgili testleri içeren yakıt yükleme,
b) İlk kez kritik olmayı ve ilgili testleri içeren ilk kritiklik,
c) İlk kez güce çıkmayı ve ilgili testleri içeren güce çıkma,
ç) Tam güce çıkmayı, tam güçte işletmeyi ve ilgili testleri içeren deneme işletmeleri,
aşamalarını tamamlar.
(2) Kuruluş her bir işletmeye geçiş aşamasına ait onaylı iş programını işletme lisansı

başvurusuyla birlikte sunar. Bu iş programlarında yer alan işlerin onaylı kalite planlarını ise
işe başlamadan yirmi iş günü önce Kuruma sunar.

(3) İş programında yer alan işler, kalite planları uyarınca ve işletme personeliyle birlikte
yürütülür.  

(4) Kurum bu aşamalardaki testlere gözlemci olarak katılır. Kuruluş her testin sonunda
tuttuğu kayıtları en kısa sürede Kurumun değerlendirmesine sunar. Her bir aşamada ilgili tüm
testlerin olumlu sonuçlanması hâlinde, Kurumun gözlemci raporları ve test kayıtlarına daya-
narak vereceği uygun görüşünü takiben bir sonraki aşamaya geçilir. 

(5) Kuruluş işletmeye geçişin aşamaları kapsamındaki testlerin sonuçları çerçevesinde
işletme sınır ve koşullarını nihai hâle getirerek Kuruma sunar. Kuruluş, Kurum tarafından uy-
gun görülen işletme sınır ve koşullarını içerecek şekilde güncellenen işletme lisansı yetki ko-
şulları uyarınca işletmeye başlayabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Araştırma Reaktörlerine İlişkin Yetkilendirmeler 

İmalat izni, uygunluk görüşleri ve bildirimler
MADDE 28- (1) Araştırma reaktörleri için imalat izni başvurusu, güvenlik açısından

önemli ekipmanın imalatına başlanmasından önce Kuruluş tarafından yapılır. 
(2) İmalat izni başvurusu ekinde; 
a) İmalat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları,
b) İmalatçıların belirlenmesine ilişkin kuralları ve ölçütleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları, 
c) İmalatı yapılacak olan güvenlik açısından önemli ekipman listesi,
ç) Öngörülen imalat takvimi,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 
(3) Kurum, sunulan belgeleri yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere uygunluğu açı-

sından değerlendirir ve Kurumun uygun görüşüne tabi ekipmanın listesini belirler. 
(4) Kuruluş imalat izni aldığı ekipmanın imalatına başlamadan önce;
a) İmalatçıya ilişkin bilgileri,
b) BGŞ’nin uygunluk değerlendirmesine temel teşkil eden ve ilgili mevzuatta belirtilen

belgeleri,
c) BGŞ’nin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı uygunluk değerlendirmesi raporunu,
ç) İmalat sürecindeki test ve muayenelere ilişkin akreditasyon belgelerinin kopyaları-

nı,
Kuruma sunarak bildirim yapar.
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(5) Kurumun uygun görüşüne tabi her bir ekipman için Kuruluş;
a) Ekipmanı oluşturan alt bileşen veya yarı mamullerin imalatçılarına ilişkin bilgileri

bildirimle birlikte sunar.
b) İmalata ilişkin henüz belirlenmemiş bilgiler için öngörülen sunulma tarihlerini baş-

vuru belgelerinde ayrıca belirtir.
c) Ekipmanın imalatı sırasında, tasarımında veya imalatında yapılacak olan güvenlik

açısından önemli bir değişiklik için Kurumun uygun görüşünü almak üzere değişikliğe, bunun
güvenliğe olan etkilerinin değerlendirilmesine ve BGŞ’nin uygun görüşüne ilişkin bilgi ve bel-
geleri Kuruma sunar.

(6) Kurumun uygun görüşüne tabi ekipman için Kurum, tasarıma ilişkin olarak sunulan
belgeleri ekipmanın güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilecek teknik özelliklere sahip ol-
ması açısından, BGŞ’nin uygunluk değerlendirme raporunu ve sunulan akreditasyon belgele-
rinin işe uygunluğu ve geçerliliğini de dikkate alarak, dereceli yaklaşımla değerlendirir. 

Saha hazırlama izni
MADDE 29- (1) Araştırma reaktörleri için saha hazırlama izni başvurusu, sahanın ha-

zırlanmasına ilişkin faaliyetlere başlanmasından önce Kuruluş tarafından yapılır. Bu tür tesis-
lerde saha hazırlama izni saha onayını da kapsar.

(2) Saha hazırlama izni başvurusu ekinde; 
a) GAR’ın saha ve sahanın özellikleri, tesisin yerleşim planı ve yapı, sistem ve bile-

şenlerin sınıflandırmalarını içeren bölümleri,
b) Saha hazırlama sürecine yönelik program,
c) Saha hazırlama sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim

sistemi dokümanları,
ç) Saha parametrelerinin izlenmesine yönelik program,
d) Emniyet önlemlerini içeren inşaat emniyet planı,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir.
(3) GAR’ın sahaya, sahanın özelliklerine ve tesisin yerleşimine ilişkin bölümleri, sa-

hanın tesisin kurulmasını engelleyecek bir özelliği olmadığını ve saha parametrelerinin liste-
sinin, belirlenme yöntemlerinin ve değerlerinin yeterli ve uygun olduğunu tespit etmek ama-
cıyla gözden geçirilir ve değerlendirilir. Değerlendirmede sahanın coğrafya ve topoğrafyası,
saha çevresindeki nüfus ve gelişim öngörüleri, radyasyon acil durum önlemlerinin uygulana-
bilirliği, sahaya özel insan kaynaklı dış olaylar, sahayı etkileyebilecek doğal dış olaylar gibi
hususların yanı sıra dış olayların birlikte gerçekleşmesi ve aynı sahada birden fazla tesis bu-
lunması gibi hususlar da dereceli yaklaşımla dikkate alınır. 

(4) Sunulan belgelerden; 
a) GAR’ın yapı, sistem ve bileşenlerin sınıflandırmalarını içeren bölümü, ölçütlerin ve

sınıflandırmaların uygunluğu, 
b) Saha hazırlama sürecine yönelik program, yeterliliği ve öngörülen faaliyetlerin amaca

uygunluğu, 
c) Diğer belgeler, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu, 
açısından incelenir ve değerlendirilir.
İnşaat izni 
MADDE 30- (1) Araştırma reaktörleri için inşaat izni başvurusu, tesisin inşaatına ilişkin

faaliyetlere başlanmasından önce Kuruluş tarafından yapılır. Bu tür tesislerde inşaat izni işlet-
meye alma sürecini de kapsar.

(2) İnşaat izni başvurusu ekinde;
a) GAR, 
b) İnşaat sürecine yönelik program,
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c) İnşaat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-
kümanları,

ç) Bağımsız değerlendirme raporu,
d) Personel eğitimine yönelik program,
e) Çevresel radyasyonun izlenmesine yönelik program,
f) Yangın güvenliği, emniyet, nükleer madde sayım ve kontrol, radyoaktif atık yönetimi,

radyasyondan korunma ve benzeri hususlara ilişkin plan veya programlar, 
g) Bakım-onarım, eskime yönetimi, çevresel yeterlilik ve benzeri hususlara ilişkin plan

veya programlar,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 
(3) Başvuru ile sunulan GAR; 
a) Güvenlik açısından önemli yapıların güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilir teknik

özelliklere sahip olduğunu,
b) Sistemlerin güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilirliğini,
c) Tasarıma esas kazalar ile tasarımı genişleten koşullar için başlatıcı olaylar listesinin

yeterliliğini, tutarlılığını ve senaryoların uygunluğunu,
ç) Analizlerde kullanılan yöntem ve araçların uygunluğunu, yazılımların doğrulanmış

olduğunu,
d) Analizlerde kullanılan varsayımların ve girdilerin senaryolara uygunluğunu ve gü-

venlik sınırlarını zorlayan veya aşan değerlerin elde edilmesindeki yeterliliğini,
e) Analizlerin sonuçlarının değerlendirilerek tasarımın güvenlik açısından yeterliliğinin

gösterilmiş olduğunu,
f) Tasarımı genişleten koşulların tasarımda dikkate alınmış olduğunu,
belirlemek amacıyla dereceli yaklaşımla gözden geçirilir ve değerlendirilir. Değerlen-

dirme sırasında bağımsız değerlendirme raporunda yer alan bulgular da dikkate alınır.
(4) İnşaat sürecine yönelik program, yeterliliği ve öngörülen faaliyetlerin amaca uy-

gunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 
(5) İnşaat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir
ve değerlendirilir.

(6) Başvuru ile sunulan diğer plan veya programlar, yeterliliği ile DBL’de yer alan bel-
gelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. Bu plan ve programlara ilişkin
değerlendirme süreçlerine inşaat izni sonrasında da devam edilebilir.

İşletme lisansı
MADDE 31- (1) Araştırma reaktörleri için işletme lisansı başvurusu ekinde;
a) Tesisin kurulduğu hâlini yansıtan GAR,
b) Yakıt yükleme ve test süreçlerini içeren işletmeye geçiş kalite planı,
c) İşletme organizasyonuna ve personeline ilişkin bilgiler,
ç) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar,
d) İşletme ve kaza koşullarına ilişkin prosedürler,
e) Yakıt ve kor yönetimi, işletme deneyimleri, gözetim ve iç denetim ile güvenlik per-

formansı gibi hususlara ilişkin işletme sürecine yönelik izleme ve kontrol plan veya program-
ları,

f) Yetkilendirme için daha önce sunulmuş olup güncellenen plan, program, prosedür
veya raporlar,

Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-
çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 

(2) Başvuru ile sunulan GAR, değişiklikler ve güncellik açısından incelenir. 

17 Mart 2023 – Sayı : 32135                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



(3) Yakıt yükleme ve testlere ilişkin kalite planı ile işletme organizasyonu ve personeline
ilişkin sunulan bilgiler, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından
incelenir ve değerlendirilir. 

(4) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar, alınan önlemlerin yeterliliği ve ulusal
sisteme uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 

(5) Başvuru ile sunulan diğer plan, program ve prosedürler, yeterliliği ile DBL’de yer
alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 

(6) Kurum ve/veya BGŞ’ler tarafından imalat veya inşaat süreçlerinde yapılan dene-
timlerin ve işletmeye alma testlerinin sonuçları değerlendirmeler sırasında dikkate alınır.

(7) Kuruluş işletme lisansını aldıktan sonra;
a) Taze yakıtın ilk kez kora yüklemesini ve ilgili testleri içeren yakıt yükleme,
b) İlk kez kritik olmayı ve ilgili testleri içeren ilk kritiklik,
c) İlk kez güce çıkmayı, güçte işletmeyi ve ilgili testleri içeren güce çıkma,
adımlarından oluşan işletmeye geçiş aşamasını tamamlar. 
(8) İşletmeye geçiş aşaması ilgili kalite planı uyarınca ve işletme personeli ile birlikte

yürütülür. İşletmeye geçiş aşaması tamamlandıktan sonra Kuruluş yapılan testlerin sonuçları
çerçevesinde nihai hâle getirilen işletme sınır ve koşullarını Kuruma sunar. İşletme sınır ve ko-
şullarının Kurum tarafından uygun görülmesinden sonra işletme lisansı yetki koşulları, işletme
sınır ve koşullarını da içerecek şekilde güncellenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Nükleer Yakıt Üretim ve Yeniden İşleme Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler 

İmalat izni, uygunluk görüşleri ve bildirimler 
MADDE 32- (1) Nükleer yakıt üretim veya yeniden işleme tesisleri için imalat izni

başvurusu, güvenlik açısından önemli ekipmanın imalatına başlanmasından önce Kuruluş ta-
rafından yapılır. 

(2) İmalat izni başvurusu ekinde; 
a) İmalat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları,
b) İmalatçıların belirlenmesine ilişkin kuralları ve ölçütleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları, 
c) İmalatı yapılacak olan güvenlik açısından önemli ekipman listesi,
ç) Öngörülen imalat takvimi,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 
(3) Kurum, sunulan belgeleri yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere uygunluğu açı-

sından değerlendirir ve Kurumun uygun görüşüne tabi ekipmanın listesini belirler. 
(4) Kuruluş imalat izni aldığı ekipmanın imalatına başlamadan önce;
a) İmalatçıya ilişkin bilgileri,
b) BGŞ’nin uygunluk değerlendirmesine temel teşkil eden ilgili mevzuatta belirtilen

belgeleri,
c) BGŞ’nin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı uygunluk değerlendirmesi raporunu,
ç) İmalat sürecindeki test ve muayenelere ilişkin akreditasyon belgelerinin kopyalarını,
Kuruma sunarak bildirim yapar.
(5) Kurumun uygun görüşüne tabi her bir ekipman için Kuruluş;
a) Ekipmanı oluşturan alt bileşen veya yarı mamullerin imalatçılarına ilişkin bilgileri

bildirimle birlikte sunar.
b) İmalata ilişkin henüz belirlenmemiş bilgiler için öngörülen sunulma tarihlerini baş-

vuru belgelerinde ayrıca belirtir.
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c) Ekipmanın imalatı sırasında, tasarımında veya imalatında yapılacak olan güvenlik
açısından önemli bir değişiklik için Kurumun uygun görüşünü almak üzere değişikliğe, bunun
güvenliğe olan etkilerinin değerlendirilmesine ve BGŞ’nin uygun görüşüne ilişkin bilgi ve bel-
geleri Kuruma sunar.

(6) Kurumun uygun görüşüne tabi ekipman için Kurum, tasarıma ilişkin olarak sunulan
belgeleri ekipmanın güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilecek teknik özelliklere sahip ol-
ması açısından, BGŞ’nin raporunu ve sunulan akreditasyon belgelerinin işe uygunluğu ve ge-
çerliliğini de dikkate alarak, dereceli yaklaşımla değerlendirir.  

Saha hazırlama izni
MADDE 33- (1) Nükleer yakıt üretim veya yeniden işleme tesisleri için saha hazırlama

izni başvurusu, tesisin kurulması ile ilgili faaliyetlere başlanmasından önce Kuruluş tarafından
yapılır. Bu tür tesislerde saha hazırlama izni saha onayını da kapsar.

(2) Saha hazırlama izni başvurusu ekinde; 
a) GAR’ın saha ve sahanın özellikleri, tesisin yerleşim planı ve yapı, sistem ve bile-

şenlerin sınıflandırmalarını içeren bölümleri,
b) Saha hazırlama sürecine yönelik program, 
c) Saha hazırlama sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim

sistemi dokümanları,
ç) Saha parametrelerinin izlenmesine yönelik program,
d) Emniyet önlemlerini içeren inşaat emniyet planı,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir.
(3) GAR’ın sahaya, sahanın özelliklerine ve tesisin yerleşimine ilişkin bölümleri, sa-

hanın tesisin kurulmasını engelleyecek bir özelliği olmadığını ve saha parametrelerinin liste-
sinin, belirlenme yöntemlerinin ve değerlerinin yeterli ve uygun olduğunu belirlemek amacıyla
gözden geçirilir ve değerlendirilir. Değerlendirmede sahanın coğrafya ve topoğrafyası, saha
çevresindeki nüfus ve gelişim öngörüleri, tesisten salınabilecek radyoaktif maddelerin çevrede
taşınımı, radyasyon acil durum önlemlerinin uygulanabilirliği, sahaya özel insan kaynaklı dış
olaylar, sahayı etkileyebilecek doğal dış olaylar gibi hususların yanı sıra dış olayların birlikte
gerçekleşmesi ve aynı sahada birden fazla tesis bulunması gibi hususlar da dereceli yaklaşımla
dikkate alınır. 

(4) Sunulan belgelerden; 
a) GAR’ın yapı, sistem ve bileşenlerin sınıflandırmalarını içeren bölümleri sınıflandır-

ma ölçütlerinin ve sınıflandırmaların uygunluğu, 
b) Saha hazırlama sürecine yönelik program, yeterliliği ve öngörülen faaliyetlerin amaca

uygunluğu, 
c) Diğer belgeler, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu, 
açısından incelenir ve değerlendirilir.
İnşaat izni 
MADDE 34- (1) Nükleer yakıt üretim veya yeniden işleme tesisleri için inşaat izni baş-

vurusu, güvenlik açısından önemli yapıların inşaatına ilişkin faaliyetlere başlanmasından önce
Kuruluş tarafından yapılır. Bu tür tesislerde inşaat izni işletmeye alma sürecini de kapsar. 

(2) İnşaat izni başvurusu ekinde;
a) GAR, 
b) İnşaat sürecine yönelik program,
c) İnşaat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları,
ç) Bağımsız değerlendirme raporu,
d) Personel eğitimine yönelik program,
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e) Çevresel radyasyonun izlenmesine yönelik program,
f) Yangın güvenliği, emniyet, nükleer madde sayım ve kontrol, radyoaktif atık yönetimi,

radyasyondan korunma, personel eğitimi ve benzeri hususlara ilişkin plan veya programlar,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 
(3) Başvuru ile sunulan GAR; 
a) Güvenlik açısından önemli yapıların güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilir teknik

özelliklere sahip olduğunu,
b) Sistemlerin güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilirliğini,
c) Tasarıma esas kazalar ile tasarımı genişleten koşullar için başlatıcı olaylar listesinin

yeterliliğini, tutarlılığını ve senaryoların uygunluğunu,
ç) Analizlerde kullanılan yöntem ve araçların uygunluğunu, yazılımların doğrulanmış

olduğunu,
d) Analizlerde kullanılan varsayımların ve girdilerin senaryolara uygunluğunu ve gü-

venlik sınırlarını zorlayan veya aşan değerlerin elde edilmesindeki yeterliliğini,
e) Analizlerin sonuçlarının değerlendirilerek tasarımın güvenlik açısından yeterliliğinin

gösterilmiş olduğunu,
f) Tasarımı genişleten koşulların tasarımda dikkate alınmış olduğunu,
belirlemek amacıyla dereceli yaklaşımla gözden geçirilir ve değerlendirilir. Değerlen-

dirme sırasında bağımsız değerlendirme raporunda yer alan bulgular da dikkate alınır.
(4) İnşaat sürecine yönelik program, yeterliliği ve öngörülen faaliyetlerin amaca uy-

gunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 
(5) İnşaat sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi do-

kümanları, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir
ve değerlendirilir.

(6) Başvuru ile sunulan diğer plan veya programlar, yeterliliği ile DBL’de yer alan bel-
gelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. Bu plan veya programlara
ilişkin değerlendirme süreçlerine inşaat izni sonrasında da devam edilebilir.

İşletme lisansı
MADDE 35- (1) Nükleer yakıt üretim veya yeniden işleme tesisleri için işletme lisansı

başvurusu ekinde;
a) Tesisin kurulduğu hâlini yansıtan GAR,
b) İşletme organizasyonuna ve personeline ilişkin bilgiler,
c) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar,
ç) İşletme ve kaza koşullarına ilişkin prosedürler ile ağır kazaların yönetimine ilişkin

dokümanlar,
d) İşletme deneyimleri, gözetim ve iç denetim ile güvenlik performansı gibi hususlara

ilişkin işletme sürecine yönelik izleme ve kontrol plan veya programları,
e) Yetkilendirme için daha önce sunulmuş olup güncellenen plan, program, prosedür

veya raporlar,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 
(2) Başvuru ile sunulan GAR, değişiklikler ve güncellik açısından incelenir. 
(3) İşletme organizasyonu ve personeline ilişkin sunulan bilgiler, yeterliliği ile DBL’de

yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 
(4) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar, alınan önlemlerin yeterliliği ve ulusal

sisteme uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir.
(5) Başvuru ile sunulan diğer plan, program ve prosedürler, yeterliliği ile DBL’de yer

alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 
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(6) Kurum ve/veya BGŞ’ler tarafından imalat veya inşaat süreçlerinde yapılan dene-
timlerin ve işletmeye alma testlerinin sonuçları değerlendirmeler sırasında dikkate alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Nükleer Hammadde İşleme Tesislerine İlişkin Yetkilendirmeler 

İnşaat izni 
MADDE 36- (1) Nükleer hammadde işleme tesisleri için inşaat izni başvurusu, tesisin

kurulmasına ilişkin faaliyetlere başlanmasından önce Kuruluş tarafından yapılır. Bu tür tesis-
lerde inşaat izni saha onayı ile saha hazırlama, imalat ve işletmeye alma süreçlerini de kapsar. 

(2) İnşaat izni başvurusu ekinde;
a) Tesisin kurulum programı, 
b) Tesisi oluşturacak sistemlerin tanıtımını içeren bir rapor,
c) Kurulum sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi

dokümanları,
ç) Yangın güvenliği, emniyet, nükleer madde sayım ve kontrol, radyoaktif atık yönetimi,

radyasyondan korunma, çevresel radyolojik izleme, personel eğitim ve kalifikasyonu ve benzeri
hususlara ilişkin plan veya programlar,

Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-
çeleriyle ek belgeler talep edebilir.

(3) Tesisin kurulum programı, kuruluma ilişkin faaliyetlerin yeterliliği ve amaca uy-
gunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir.

(4) Tesisi oluşturacak sistemlere ilişkin sunulan bilgiler, sistemlerin güvenlik açısından
fonksiyonlarını yerine getirebilir teknik özelliklere sahip olduğunun belirlenmesi amacıyla de-
receli yaklaşımla gözden geçirilir ve değerlendirilir.

(5) Kurulum sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim sistemi
dokümanları, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir
ve değerlendirilir.

(6) Başvuru ile sunulan diğer plan veya programlar, yeterliliği ile DBL’de yer alan bel-
gelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. Bu plan veya programlara
ilişkin değerlendirme süreçlerine inşaat izni sonrasında da devam edilebilir.

İşletme lisansı
MADDE 37- (1) Nükleer hammadde işleme tesisleri için işletme lisansı başvurusu ekinde;
a) Tesisin kurulduğu hâlini yansıtan ve olası kaza analizlerini içeren GAR,
b) İşletme organizasyonuna ve personeline ilişkin bilgiler,
c) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar,
ç) İşletme ve kaza koşullarına ilişkin prosedürler,
d) Yetkilendirme için daha önce sunulmuş olup güncellenen plan, program, prosedür

veya raporlar,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 
(2) Başvuru ile sunulan GAR, tesisin kurulduğu hâlini yansıtması açısından incelenir

ve olası tüm kaza senaryolarının ve bunların sonuçlarının DBL’ye uygun olarak dikkate alın-
dığının belirlenmesi amacıyla dereceli yaklaşımla gözden geçirilir ve değerlendirilir. 

(3) İşletme organizasyonu ve personeline ilişkin sunulan bilgiler, yeterliliği ile DBL’de
yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir.

(4) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar, alınan önlemlerin yeterliliği ve ulusal
sisteme uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir.

(5) Başvuru ile sunulan diğer plan, program ve prosedürler, yeterliliği ile DBL’de yer
alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 
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(6) İşletme lisansı değerlendirmesinde kurulum aşamasında yapılan denetimlerin ve
testlerin sonuçları dikkate alınır.

ONUNCU BÖLÜM
Madenlere İlişkin Yetkilendirmeler 

İnşaat izni 
MADDE 38- (1) Nükleer hammaddelerin ana ürün olarak çıkarıldığı ve/veya depolan-

dığı madenler için inşaat izni başvurusu, tesisin kurulmasına ilişkin faaliyetlere başlanmasından
önce Kuruluş tarafından yapılır. Bu tür tesislerde inşaat izni saha onayı ile saha hazırlama, ima-
lat ve işletmeye alma süreçlerini de kapsar. 

(2) İnşaat izni başvurusu ekinde;
a) Tesisin kurulum programı, 
b) Tesisi oluşturacak sistemlerin tanıtımını içeren bir rapor,
c) Kurulum sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren dokümanlar,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir.
(3) Tesisin kurulum programı, kuruluma ilişkin faaliyetlerin yeterliliği ve amaca uy-

gunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir.
(4) Tesisi oluşturacak sistemlere ilişkin sunulan bilgiler, sistemlerin güvenlik açısından

fonksiyonlarını yerine getirebilir teknik özelliklere sahip olduğunun belirlenmesi amacıyla de-
receli yaklaşımla gözden geçirilir ve değerlendirilir.

(5) Kurulum sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren dokümanlar, ye-
terliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendi-
rilir.

(6) Nükleer hammaddelerin yan ürün olarak çıkarıldığı ve/veya depolandığı durumlarda
tesis, cevher zenginleştirme ve depolama faaliyetlerinin yapıldığı alanlarla sınırlı olup inşaat
iznine tabi değildir. Kuruluş bu tür tesisler için ulusal mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınması
sonrasında Kuruma bildirim yaparak tesisin kurulumunu başlatabilir. Kuruluş, tesisin işletmeye
geçebilmesi için işletme lisansı başvurusunda bulunur.

İşletme lisansı
MADDE 39- (1) Madenler için işletme lisansı başvurusu ekinde;
a) Tesisin kurulduğu hâlini yansıtan ve olası kaza analizlerini içeren GAR,
b) İşletme organizasyonuna ve personeline ilişkin bilgiler,
c) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar,
ç) İşletme prosedürleri,
d) Yangın güvenliği, emniyet, nükleer madde sayım ve kontrol, radyasyondan korunma,

çevresel radyolojik izleme ve benzeri hususlara ilişkin plan veya programlar,
Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-

çeleriyle ek belgeler talep edebilir. 
(2) Başvuru ile sunulan GAR, tesisin kurulduğu hâlini yansıtması açısından incelenir

ve olası tüm kaza senaryolarının incelendiği ve sonuçlarının değerlendirildiğinin belirlenmesi
amacıyla dereceli yaklaşımla gözden geçirilir ve değerlendirilir.  

(3) İşletme organizasyonu ve personeline ilişkin sunulan bilgiler, yeterliliği ile DBL’de
yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 

(4) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar, alınan önlemlerin yeterliliği ve ulusal
sisteme uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir.

(5) Başvuru ile sunulan diğer plan, program ve prosedürler, yeterliliği ile DBL’de yer
alan belgelere ve amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 

(6) İşletme lisansı değerlendirmesinde kurulum aşamasında yapılan denetimlerin ve
testlerin sonuçları dikkate alınır.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM
Tüm Nükleer Tesislerin Tabi Olduğu Yetkilendirmeler

Yeniden işletmeye geçiş izni
MADDE 40- (1) Kuruluş;
a) Bir ünitenin üç ay veya daha uzun süreyle, diğer nükleer tesislerin altı ay veya daha

uzun süreyle durdurulması,
b) Nükleer tesisin veya ünitenin, işletme sınır ve koşullarında yer alan bir güvenlik sı-

nırına yaklaşılması veya sınırın aşılması sonucunda plansız olarak durması,
c) Nükleer tesis veya ünite için periyodik güvenlik değerlendirmesi sonucunda güvenlik

açısından iyileştirme ihtiyacı nedeniyle durdurma kararı alınması,
ç) İşletme lisansı koşullarında tesisin özellikleri çerçevesinde belirlenmiş olan koşulların

oluşması nedeniyle durdurulması,
durumlarında Kuruma bildirim yapar. Nükleer tesisin veya ünitenin yeniden işletmeye

geçirilmesi Kurumun iznine tabidir.
(2) Nükleer tesisin veya ünitenin uzun süre durdurulmasının gerektiği durumda Kuruluş

durdurmanın gerekçesini ve alınacak özel önlemleri de içeren rapor ile Kuruma bildirim yapar.
Kurum raporun incelenmesi sonrasında ek güvenlik veya emniyet önlemlerinin alınmasını talep
edebilir. 

(3) Nükleer tesisin veya ünitenin işletme sınır ve koşullarında yer alan bir güvenlik sı-
nırına yaklaşılması veya sınırın aşılması sonucunda durdurulması hâlinde Kuruluş olayın sey-
rini, nedenlerini, alınan önlemleri Kuruma ivedilikle bildirir. Daha sonra bu bilgilere ek olarak
olayın kök nedenlerini, öngörülen düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve bu faaliyetlerin takvimini
içeren bir raporu Kuruma sunar. Düzeltici ve önleyici faaliyetler Kurumun uygun görüşü ile
gerçekleştirilir.  

(4) Yeniden işletmeye geçiş izni başvurusu Kuruma işletmeye geçiş raporu sunularak
yapılır. İşletmeye geçiş raporu;

a) Uzun süreli durdurma hâlinde Kuruluşun yeniden işletmeye hazır olduğuna ilişkin
olarak nükleer tesisin veya ünitenin ve işletme organizasyonunun güncel durumunu gösteren
ve işletmeye geçilmesinde güvenlik, emniyet ve radyasyondan korunma açısından sakınca ol-
madığını ortaya koyan bilgileri, 

b) Plansız durma hâlinde olayın seyrini, gerçekleştirilen düzeltici ve önleyici faaliyetleri
ve nükleer tesisin veya ünitenin son hâliyle yeniden güvenli bir şekilde işletilebileceğine ilişkin
değerlendirmeyi, 

içerir. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle ek
belgeler talep edebilir.

(5) Başvuru ile sunulan rapor ve belgeler, Kurum tarafından nükleer tesisin veya üni-
tenin güvenli bir şekilde yeniden işletilebileceğinin belirlenmesi açısından değerlendirilir. 

(6) Kuruluş, bu izin ile nükleer tesisi veya üniteyi işletme lisansı yetki koşulları çerçe-
vesinde işletmeye yeniden başlayabilir. 

Değişiklik izni 
MADDE 41- (1) Kuruluş;
a) İnşaat izni verildikten sonra tesisin yerleşim planı ve yapısal sistemlerin tasarımı ve

imalat yöntemlerindeki, 
b) Ekipmanın imalatına ilişkin süreç başladıktan sonra ekipmanın tasarımı ve imalat

yöntemlerindeki,
c) İşletmeye alma izni verildikten sonra tesisin yapı, sistem ve bileşenlerindeki, 
ç) Tesisin işletme sınır ve koşulları ile işletme prosedürleri Kurum tarafından uygun

görüldükten sonra bu belgelerdeki,
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d) İşletme lisansı verildikten sonra tesisin yapı, sistem ve bileşenlerindeki,
değişiklikler için bir kayıt, kontrol ve onay mekanizması oluşturur ve uygular. 
(2) Güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem veya bileşenlerdeki değişiklikler

için BGŞ’nin uygun görüşü ve/veya Kuruluşun onayı yeterlidir. 
(3) Güvenlik açısından önemli yapı, sistem veya bileşenlerdeki değişiklikler için Ku-

ruluş, BGŞ’ye değişikliğin güvenlik veya emniyet üzerindeki etkileri açısından uygunluk de-
ğerlendirmesini yaptırır. İşletme sürecindeki değişiklikler için bu değerlendirmeyi işletme or-
ganizasyonunun tesis konfigürasyonu ve değişikliklerin takibinden sorumlu birimi yapabilir. 

(4) Güvenlik açısından önemli sistem ve bileşenlerin imalatı kapsamında sadece imalat
iznine tabi bir ekipmandaki değişiklik için BGŞ’nin uygun görüşü ve Kuruluşun onayı yeter-
lidir. 

(5) Güvenlik açısından önemli yapılar ile imalatı imalat iznine ek olarak Kurumun uy-
gun görüşüne tabi ekipmandaki değişikliğin;

a) Güvenlik veya emniyeti etkilemediğinin değerlendirildiği durumda değişikliğin ya-
pılması için BGŞ’nin uygun görüşü ve Kuruluşun onayı yeterlidir.

b) Güvenlik veya emniyet üzerindeki etkilerinin belirlenemediği durumda değişikliğin
izne tabi olup olmadığına ilişkin olarak Kurumdan görüş alınır. 

c) Güvenlik veya emniyeti etkilediğinin değerlendirildiği durumda değişiklik Kurumun
iznine tabidir. Bu değişiklikler için Kuruluş Kuruma değişiklik izni başvurusu yapar.

(6) Değişiklik izni başvurusu ekinde, öngörülen değişikliğe, değişikliğin güvenlik ve
emniyet üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine ve BGŞ’nin uygun görüşüne ilişkin bilgi
ve belgeler Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet
gerekçeleriyle ek belgeler talep edebilir.

(7) Sunulan belgeler, öngörülen değişikliklerin güvenlik ve emniyet üzerindeki etkileri
açısından değerlendirilir. 

İşletmeden çıkarma izni 
MADDE 42- (1) Nükleer tesislerde işletmeden çıkarma faaliyeti tesisin türüne ve ni-

teliklerine göre dereceli yaklaşımla planlanır ve yürütülür. 
(2) İşletmeden çıkarma izni başvurusu ekinde;
a) İşletmeden çıkarma faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin rapor,
b) İşletmeden çıkarma sürecine yönelik program,
c) İşletmeden çıkarma sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yönetim

sistemi dokümanları, 
ç) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar,
d) Çevresel radyolojik izleme, yangın güvenliği, radyasyondan korunma, radyoaktif

atık yönetimi, emniyet veya nükleer madde sayım ve kontrol gibi hususlara ilişkin plan veya
programlar, 

Kuruma sunulur. Kurum tesisin özelliklerini dikkate alarak güvenlik ve emniyet gerek-
çeleriyle ek belgeler talep edebilir.

(3) İşletmeden çıkarma faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin rapor, yeterliliği ile DBL’de
yer alan belgelere uygunluğunun yanı sıra;  

a) Söküm ve radyasyondan arındırmada kullanılacak tekniklerin uygunluğu,
b) Düzenleyici kontrolden çıkarılma sonrası sahanın kullanım için özel tedbir gerektir-

meyecek şekilde çevre ile uyumlu hâle getirilecek olması,
c) İşletmeden çıkarma sırasında ortaya çıkacak radyoaktif atıkların yönetimi,
ç) İşletmeden çıkarma faaliyetlerinin çalışanlar, halk ve çevre üzerindeki radyolojik et-

kileri,
açısından gözden geçirilir ve değerlendirilir. 
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(4) İşletmeden çıkarma sürecine yönelik program, yeterliliği ve öngörülen faaliyetlerin
amaca uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir.

(5) İşletmeden çıkarma sürecinde kalitenin teminine ilişkin düzenlemeleri içeren yö-
netim sistemi dokümanları, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca uygunluğu açı-
sından incelenir ve değerlendirilir.

(6) Radyasyon acil durumlarına yönelik planlar, alınan önlemlerin yeterliliği ve ulusal
sisteme uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir.

(7) Başvuruyla sunulan diğer belgeler, yeterliliği ile DBL’de yer alan belgelere ve amaca
uygunluğu açısından incelenir ve değerlendirilir. 

Düzenleyici kontrolden çıkarma 
MADDE 43- (1) İşletmeden çıkarma sürecine yönelik programda belirtilen faaliyetler

tamamlandığında Kuruluş, düzenleyici kontrolden çıkarılması için nükleer tesisin ve sahanın
gerekli şartları sağladığını gösteren bir rapor ile Kuruma başvuru yapar. 

(2) Kurum başvuru ile sunulan raporu, sahanın yeniden kullanım koşullarıyla uyumlu
hâle getirilmiş olması açısından inceler. Kurum ayrıca sahada denetimler ve ölçümler yaparak
gerekli şartların sağlandığını kontrol eder. Raporun ve denetim sonuçlarının uygun değerlen-
dirilmesi durumunda tesis ve saha ile bu tesis ve saha kapsamında Kuruluş düzenleyici kont-
rolden çıkarılır.

(3) Düzenleyici kontrolden çıkarma kararı ile Kuruluşun yetkilendirilmiş olduğu tesis
ve sahaya ilişkin yetkileri ve sorumlulukları sona erer.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yetkilendirilmiş bir faaliyet için başka bir tüzel kişinin yetkilendirilmesi
MADDE 44- (1) Yetkilendirilmiş bir faaliyet için herhangi bir nedenle başka bir tüzel

kişinin yetkilendirilmesinin gerekmesi durumunda; 
a) Bir faaliyet için yetkilendirilmiş olan Kuruluş, konuya ilişkin talebini gerekçeleri

içeren bir rapor ile Kuruma sunar. Kurumun söz konusu talebi uygun bulması durumunda faa-
liyete devam edecek olan tüzel kişi, niyet bildirimi kapsamında sunulması gereken bilgiler ve
nükleer tesise ilişkin sorumlulukların üstlenilmesi sürecinde güvenlik ve emniyetin sürdürül-
mesine ve nükleer güvence sorumluluklarının yerine getirilmesine ilişkin önlemleri içeren bir
program ile Kuruma başvurur.  

b) Kurum sunulan bilgileri ve programı değerlendirerek yetkilendirme sürecinin baş-
layacağı aşamayı ve yetkilendirme başvurusu için sunulması gereken belgeleri belirler. 

c) Kurum yetkilendirme için sunulan belgeleri değerlendirir ve gerek gördüğü takdirde
ek bilgi ve belge talep edebilir. Kurum, uygun bulması durumunda, başvuran tüzel kişiyi ilgili
sürece ilişkin hükümler uyarınca yetkilendirir. 

ç) Söz konusu yetkilendirme ile birlikte tesise ilişkin güvenlik, emniyet ve nükleer gü-
vence kapsamındaki yetki ve sorumluluklar yetkilendirilen yeni kuruluş tarafından üstlenilir
ve önceki Kuruluş düzenleyici kontrolden çıkarılır.   

Denetim ve yaptırım
MADDE 45- (1) Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri Kurumun dene-

timine tabidir. Denetime ilişkin hususlarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
(2)  İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı ha-

reket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırımlara ilişkin hu-
suslarda ilgili yönetmelikte yer alan hükümler uygulanır.
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Öngörülemeyen durumlar
MADDE 46- (1) Bir tesisin bu Yönetmelik kapsamı dışında olduğuna, tesisin özellikleri

ve güvenlik açısından riskleri kapsamında dereceli yaklaşımla yapılacak değerlendirmeler so-
nucunda Kurum tarafından karar verilir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında öngörülmeyen durumların oluşması hâlinde, sü-
recin nasıl ve hangi koşullarla devam edebileceğine Kurum tarafından karar verilir. 

(3) Kuruluşun işletmekte olduğu nükleer santralin sahasında yeni bir ünite kurmak üzere
talepte bulunduğu durumda, yeni ünitenin bu Yönetmelik kapsamında tabi olacağı yetkilen-
dirme süreçleri ile diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

(4) Niyet bildiriminde bulunulan tesisin bu Yönetmelikte belirlenen tesis türlerinden
farklı olması veya tabi olunması gereken hükümlere ilişkin tereddüt oluşması durumunda husus
Kurum tarafından karara bağlanır. 

Atıflar
MADDE 47- (1) Mevzuatta yürürlükten kaldırılan Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine

İlişkin Tüzüğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Mevcut yetkilendirmeler ve devam eden yetkilendirme süreçleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mev-

zuatta belirlenmiş olan; 
a) Kurucunun tanınması işlemi, niyet bildirimine,
b) Yer lisansı, saha onayına,
c) Tedarike başlama izni, imalat iznine,
ç) İmalatçı onayı, imalatçı yetki belgesine,
d) Saha parametreleri onayıyla birlikte sınırlı çalışma izni, saha hazırlama iznine,
e) İnşaat lisansı, inşaat iznine,
f) Tesise yakıt getirme izniyle birlikte hizmete sokma izni, işletmeye alma iznine,
g) Yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama izniyle birlikte tam güçte çalışma

izni ve işletme lisansı, işletme lisansına,
tekabül eder.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Lisanslamada Esas

Alınacak Mevzuat, Kılavuz ve Standartlar Listesi, DBL yerine geçer. 
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan yer lisansları saha

onayı, inşaat lisansları inşaat izni, tedarike başlama izinleri imalat izni yerine geçer. Nükleer
santral üniteleri için ayrı ayrı verilmiş olan sınırlı çalışma izinleri santrale ilişkin saha hazırlama
izni yerine geçer. Söz konusu yetkilendirmeler kapsamında yürütülen faaliyetler verilmiş olan
yetkilendirme koşulları uyarınca tamamlanır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce karara bağlanmamış olan mevcut
yetkilendirme başvuruları, başvuru tarihinde ilgili sürece ilişkin yürürlükte olan mevzuat hü-
kümlerine göre sonuçlandırılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki BGŞ’lerin yetkilendirilmesine ilişkin hususlar Kurum
tarafından ayrıca düzenlenir. BGŞ’ler bu kapsamda Kurum tarafından yetkilendirilene kadar
31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Santrallerin Yapı De-
netimi Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilen nükleer yapı denetimi kuruluşları BGŞ yerine ge-
çer. 

Yürürlük
MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yerköy Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2861 

 
—— • —— 

 

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2690 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PAKETLİ YAŞ PANCAR POSASININ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız stoklarında bulunan ± % 20 toleranslı 12.500,00 ton (1 tonluk), Paketli Yaş 

Pancar Posasının Satışı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde Açık 

ihale Usulü (Açık Artırma ve/veya Pazarlık Usulü) suretiyle ihale edilecektir. 

1- İdarenin 

a) Adresi : Erzurum Karayolu Üzeri 5.km MERKEZ/ AĞRI 

b) Telefon ve Faks numarası : (0472)215 46 20 (1128-1129) 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :1 Fabrikamız stoklarında bulunan ± % 20 toleranslı 

12.500,00 ton (1 tonluk) Paketli yaş pancar 

posasının satışıdır. 

b)Yapılacağı Yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 90 (Doksan) iş günü içinde işin tamamlanması 

gerekmektedir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ağrı Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 27/03/2023 Çarşamba Günü  Saat:14.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; Belgelerin aslı veya noter tasdikli 

suretleri verilecektir. İsteklilerin tebligat için adres beyanı, iletişim bilgilerini de içeren teklif 

zarfına ekleyecekleri belgeler ise şunlardır. 

a- Teklif mektubu 

b- İmza Sirküleri 

c- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ve imza beyannamesi 

d- Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış bir örneği 

e- Kayıtlı olduğu Meslek Odası veya Ticaret Odası Belgesi 

f- Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi 

g- Taahhütname 

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 350,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6- Teklifler Ağrı Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilecektir. İhale gün ve 

saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden 

Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Teklife yetkili kişilerin bulunmaması halinde verilen ilk teklifler İhale Komisyonumuzca son ve 

nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 

9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    2901/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Eskişehir İli Mihalıççık Belediye Başkanlığından: 
1- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:  
Adresi : Camikebir Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 40 Mihalıççık/ESKİŞEHİR 
Telefon numarası : 0 222 631 22 10 / Dahili: 107 Elektronik posta adresi: bilgi@mihaliccik.bel.tr 
2- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Mihalıççık Belediye Başkanlığına ait olan Camikebir 

Mahallesi 171 ada 33 parselde bulunan 755,37 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde kat karşılığı 
inşaat yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin a bendine göre kapalı teklif 
usulü arttırma suretiyle ihale edilecektir. 

Mevkii Ada/Parsel 
Bağımsız 

Bölüm Sayısı 
Geçici 

Teminat 
Muhammen 

Bedel 
İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

Camikebir 
Mah. 

171/33 
20 Daire/ 
3 İşyeri/ 
1 Kreş 

₺495.000,00 ₺16.500.000,00 31.03.2023 15.00 

3- İHALENİN NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 1. maddede belirtilen idarenin adresinde 
yapılacaktır. 

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale dokümanı 1. maddede belirtilen idare 
adresinde ücretsiz görülebilir ve ₺1.000,00 karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların 
ihale dokümanını satın almaları şarttır. 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: 755,37 m² yüzölçümlü arsa üzerinde kat karşılığı 
konut inşa edilecektir. Toplam inşaat alanı 2.472,90 m²’dir. Paylaşım: İhale katılımcısı/ isteklisi, 
yapacağı/yapmayı taahhüt ettiği inşaatın projede belirtilen 24 no.lu bağımsız alan (kreş) ve 4 no.lu 
bağımsız alanı (2+1 daire) (Toplam 296,6 m²) idaremize bırakmak üzere 80.000,00₺ den aşağı 
olmamak şartıyla artırım teklifinde bulunacaktır. 

6- TAHMİNİ BEDEL: İnşaat Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel): 16.500.000,00₺+KDV 
(OnaltımilyonbeşyüzbinTL)’dir. 

7-İŞİN SÜRESİ: Yer teslim tarihinden itibaren 420 (Dört yüz yirmi) takvim günüdür. 
8- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENİLECEK BELGELER: 
8-A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,  
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak en geç ihale tarihinden önce 30 gün 

içinde alınmış ikametgâh belgesinin aslı (e-Devletten de alınabilir),  
b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti,  
8-B. Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (e-Devletten de 

alınabilir),  
8-C. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu (Geçici teminat; takribi 

bedelin %3 olan ₺495.000,00), 
Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır:  
a) Tedavüldeki Türk Lirası  
b) Bankalar ve Özel Finans Kurumları tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. 

ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit içi banka teminat mektupları,  
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)  

8-Ç. İmza sirküleri:  
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,  
b) 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 kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 
tasdikli imza sirküleri,  
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c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,  

8-D. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:  
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)  
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 
getirmek,  

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının 
hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 
Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,  

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 8-D. maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

8-E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 
kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini 
vermek.  

8-F. İsteklilerin ortak girişimi olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).  

8-G. İhaleye katılan isteklilerden bir adet teknik personel (İnşaat mühendisi veya mimar) 
işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel 
taahhütnamesi ile verilecektir.  

8-H. Her sayfası imzalanmış şartname örneği ve şartname bedelinin ödendiğine dair 
belge,  

8-I. İhale konusu arsanın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 
Gördü Belgesi”, 

9- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR: 2886 S.K.’nun 6. maddesinde yazılı kimseler 
doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayıp ihaleye girenin üzerine 
ihale yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydolunur. 

10- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen 31.03.2023 Cuma günü saat 
15:00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası 
zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 
üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 
adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon 
başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 
sebeple geri alınamaz. 

11- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale katılımcısı/isteklisi, yapacağı/yapmayı 
taahhüt ettiği inşaatın projede belirtilen 296,6 m² bağımsız alanını idaremize bırakmak üzere 
₺80.000,00’den aşağı olmamak şartıyla artırım teklifinde bulunacaktır. Pey artışları en az ₺10.000 
olacaktır. İhale en fazla artırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

12- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 
2886 S.K.’nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit 
etmekte serbesttir.)  

İLAN OLUNUR. 2903/1-1 



17 Mart 2023 – Sayı : 32135 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından:  

1-  Aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Yasaya göre ayrı ayrı, 30.03.2023 

Perşembe günü saat 15.30’da başlanarak sırayla Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak 

ihale ile satılacaktır. 

SATILACAK TAŞINMAZLAR 

A) İlimiz Bayır Mahalle 1964/151 parseldeki 632,55 m2 arsa üzeri Karabük Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından oluşturulan yönetim planına göre, Belediyemize ait olan zemin katta 3 

adet işyeri (çekme katlı) ile eklentileri olan 1.bodrum katta bulunan 3 adet depoyla birlikte ayrı 

ayrı 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile; 

KAT 

BAĞIMSIZ 

BÖLÜM NO 

(Eklentileri 

1Ad.Depo) 

ARSA 

PAYI 

ALAN 

(M2) 

BRÜT 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(%3) 

İHALE 

TARİHİ 
İHALE SAATİ 

ZEMİN 2 30/633 222,00 
8.500.000,00 TL 

+KDV 

255.000,00 

TL 
30.03.2023

İhale 15.30’da 

başlayarak sıralama 

takip edilerek 

yapılacaktır. 

ZEMİN 3 30/633 222,00 
8.500.000,00 TL 

+KDV 

255.000,00

TL 
30.03.2023

ZEMİN 4 30/633 222,00 
8.750.000,00 TL 

+KDV 

262.500,00 

TL 
30.03.2023

B) İlimiz Ergenekon Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1702 ada 15 parsel 

744,87 m2 arsa üzeri akaryakıt istasyonu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile; 

ARSA ADA PARSEL 
ALAN 

M2 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNATI 

(%3) 

İHALE 

TARİHİ 
İHALE SAATİ 

Ergenekon Mahallesi 1702 

ada 15 parsel arsa üzeri 

akaryakıt istasyonu 

744,87 
16.000.000,00 

TL +KDV 

480.000,00 

TL 
30.03.2023

İhale 15.30’da başlayarak 

sıralama takip edilerek 

yapılacaktır. 

1- İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER: 

1- Türkiye’de tebligat için adres göstermek. 

2- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri 

vermek. 
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3- Şartname alındığına dair belge 

4- Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği  

5- Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Güncel) 

6- Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi (2023 yılında alınmış) 

7- İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

(Noterden veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı) 

8- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2023 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğunu gösterir belge 

9- Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 

beyannamesi (Noterden veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı) 

10- Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

11- İhale tarihi itibariyle Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden belge almak. 

(Tüm belgeler asıl, noter tasdikli veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı olacaktır. Nüfus 

kayıt örneği, yerleşim belgesi hariç ) 

2- Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar 

3- İhale şartnamesi 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.  

5-  Bayır Mahalle 1964/151 parseldeki 632,55 m2 arsa üzeri işyerleri ve Ergenekon 

Mahallesi 1702 ada 15 parseldeki 744,87 m2 arsa üzeri akaryakıt istasyonu için, ihaleye katılmak 

isteyenlerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

30.03.2023 Perşembe günü saat 15:30’a kadar aynı yasanın 38. maddesi gereğince Yazı İşleri 

Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İş bu ihale ilanı 6 (Altı) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 

İlan Olunur. 

 2470/1-1 
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10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN 
ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/KURULUMU/İŞLETİLMESİ VE 

SÖZLEŞME SONUNDA TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kilis Belediye Başkanlığından: 
1. İdarenin: 
a) Adı : Kilis Belediye Başkanlığı 
b) Adresi : Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No:7 Merkez Kilis  
   Kilis Belediye Başkanlığı  
Telefon No : 813 1010  
Faks Numarası : 0 348 813 2517  
E-mail : destekhizmetleri@kilis.bel.tr kep: kilisbelediyesi@hs01.kep.tr 
2. İhalenin Konusu; Kilis İli, Merkez İlçesi, Ceritler Mahallesi, 8-10-11 parsel sayılı 

taşınmaz üzerine 10 Yıl Süreli Gelir Paylaşım Modeli İle 7 MWe Güneş Enerjisi Santrali 
Yapımı/Kurulumunu/İşletilmesini (idari şartname ekinde yer alan uygulama projesine uygun 
olarak) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre (Mülkiyetin Gayri Ayni Hak 
Tesisi) yöntemi ile Kapalı Teklif Usulü ihalesi 10 yıl süre ile işletilmesini, bu sürenin sonunda 
sözleşme, şartname ve eklerindeki şartlarına haiz, kullanılabilir eksiksiz bir şekilde belediyemize 
devredilmesi işidir. Söz konusu GES ihalesine ait 10 yıl süreli gelir paylaşım oranları ile üretilen 
elektriğin tamamının İlgili Tedarik Şirketi ile kW. saat bazında mahsuplaşılması durumunda 10 
yıl süresince, gelirin en fazla %90’ı yüklenici adına, en az %10’u idare adına gelir paylaşımı oranı 
üzerinden ihale edilecektir. İhalede artırım idare adına gelir paylaşımı olan %10 asgari orandan az 
olmamak üzere aylık gelirin idareye bırakılması ve isteklilerin artırım oranları %0,5 den az 
olmamak koşulu ile ihale edilecektir. (Teklif edilen her artış şartnamelerde belirtilen bütün 
alternatifler için verilmiş kabul edilecektir. Bu işe ait sözleşme değişen oranlara göre 
düzenlenerek birlikte imza edilecektir.) GES Yapım işinin proje bedeline ait muhammen 
(yaklaşık maliyet) bedeli 157.282.369,33 TL (YüzElliYediMilyonİkiYüzSeksenİkiBinÜçYüz 
AltmışDokuzTürkLirasıOtuzÜçKr) olup %3 geçici teminatı 4.718.471,08 TL (DörtMilyon 
YediYüzOnSekizBinDörtYüzYetmişBirTürkLirasıSekizKuruş)’dir. Bu projeye ait işçilik, 
malzeme vb. diğer giderlerin tamamı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Sözleşme süresi 
boyunca, santralin işletilmesi işi Yüklenici firmaya ait olacaktır. 

3. İhale 29/03/2023 Çarşamba günü saat 11:00’de Kilis Belediyesi Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
1) Kanuni ikametgâh belgesi. 
2) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge. 
3) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 2023 yılı içerisinde alınmış olması 

gerekmektedir. 
i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; 
ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (i) ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.  

4) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi; 
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i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk 
konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.)  

6) İdari şartnamenin madde 7.’de yazılı miktarda geçici teminat vermesi; 
7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dokümanı ekli örneğe uygun olarak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

8) İdari şartnamenin madde 13.’de yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 
9) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 
10) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 
11) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 
yazısı vermesi gerekmektedir. 

12) İhale konusu işin yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 
beyanname 

13) Teknik personel taahhütnamesi 
14) Tek sözleşme kapsamında en az 3000 kWe kurulu güce sahip güneş enerjisi 

santralinin bitirilip faaliyete alındığına dair iş deneyimini gösterir belge, 
15) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı 1, 2, 3, 4, 9, 10 ve 11 no.lu bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. İş Deneyimini gösteren belgeyi ortak girişimin tek bir 
ortağının sağlaması yeterli olup ortaklar arasında belge birleştirilmesi kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh 
taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin 
aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) 

5. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, nakliye, sözleşme ve ihale 
dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir. 

6. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

8. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 
mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin 1.000,00- TL 
(BinTürkLirası) karşılığında idarece onaylı idari şartnameyi ve ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

9. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 2772/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 tarih ve 12-1-263 sayılı kararı 

gereği; mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz Terme İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 

aşağıdaki tabloda Sıra No.su, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, 

Muhammen Satış bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen “Arsa” vasıflı 1 adet taşınmazın, 

tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca 

Kapalı Teklif Usulü İle tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır. 

S. 

No 
İlçe Mahalle Ada Parsel Alan (m²) Nitelik 

İmar 

Durumu 

2023 Yılı 

Muhammen 

Satış Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

1 Terme Söğütlü 122 14 
14.765,11 

m² 
Arsa 

Akaryakıt ve 

Servis 

İstasyonu ile 

Ticaret 

Turizm Alanı  

E:1.20 - Y 

ençok:3 Kat 

44.295.330,00 

TL 

1.328.859,90 

TL 

2- İhalede yarışma (artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır. 

3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı 

Emlak Şube Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilir. 

4- Bahse konu İhale 04/05/2023 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14:30’da Hançerli 

Mahallesi, 216. Sokak, No: 8 PK: 55020 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Samsun 

Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak 

ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 362 431 60 90 / 1127-1152-1124-1154 no.lu 

telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir. 

6- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler : 

A)  İstekli gerçek kişi ise: 

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

b) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alınacaktır.) 

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterde tanzim edilecektir.) 

d) Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 

tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterde tanzim 

edilecektir.) 

f) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak 

kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz 

alınacaktır.) 
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g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 

belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

h) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge 

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

ı) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim 

edilecektir.) 

B)  İstekli tüzel kişi ise: 

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge 

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri 

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi 

d) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak 

kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz 

alınacaktır.) 

e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 

belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

f) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge 

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 

g) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim 

edilecektir.) 

C)  Ortak girişim ise: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler. 

7- Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 

Binası - Hançerli Mahallesi, 216. Sokak No: 8 PK: 55020 İlkadım/SAMSUN adresindeki 6. katta 

bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine 

yazılır. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış 

olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın 

üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası - 

Hançerli Mahallesi, 216. Sokak No: 8 PK: 55020 İlkadım/SAMSUN) ile hangi işe ait olduğu, 

isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate 

kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler 

kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı 

ve teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin 

teklif olarak kabul edileceği ilan olunur. 

    2904/1-1 



17 Mart 2023 – Sayı : 32135 RESMÎ GAZETE Sayfa : 263 

 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnterdepo Bayraklı Gayrimenkulü Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  
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 3031/6/1-1 

—— • —— 
KIZILAY İŞ HANI BİNASI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Misbah Çalapçıkay Caddesi, No:15 

Adresinde Bulunan Kızılay İş Hanı Binası Tadilatı Yaptırılacaktır. 
1- Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Misbah Çalapçıkay Caddesi, No:15 

Adresinde Bulunan Kızılay İş Hanı Binası Tadilatı ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 
yaptırılacaktır. 

2- Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3- İhaleye ait idari,  teknik ve mali şartnamelere https://www.kizilay.org.tr/ihaleilanlari 
adresinden ulaşılabilecektir. 

4- Firmaların ihale zarflarını en geç 10.04.2023 günü saat 11:00’a kadar Genel 
Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.04.2023 günü saat 14:00’de Genel 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
   3045/1-1 
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15 KALEM FİLTRE SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2023/264441 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale Konusu Malın Adı 

     ve Miktarı : 15 Kalem Filtre Temini (MT 15000/15400 DMU tipi tren  

  setlerinin bakım ve revizyonunda kullanılacaktır.) 

3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlük Binası Zemin Kat  

  1015 No.lu İhale Toplantı Salonu / Hacı Bayram  

  Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 C Gar Altındağ- 

  ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

07.04.2023 günü saat 14:30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1071 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.    

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.  

   2959/1-1 

—— • —— 

İPTAL İLANI 

Bursa İli Osmangazi Belediye Başkanlığından: 

15 Mart 2023 tarihli 32133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2886 sayılı D.İ.K 

hükümleri uyarınca, 30 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan 3 Adet  Gayrimenkul Satışı İhalesi 

İlanı Belediyemiz tarafından iptal edilmiştir. 

İlanen Duyurulur. 

    3058/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3024/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 30251-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3070/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3010/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3011/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3012/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3013/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3014/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3014/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3015/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3016/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3017/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3018/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3018/2/1-1 
  



17 Mart 2023 – Sayı : 32135 RESMÎ GAZETE Sayfa : 299 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3019/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 

 3020/1-1 
  



17 Mart 2023 – Sayı : 32135 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3021/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3022/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 3023/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3032/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3048/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan: 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun 11/01/2023 tarihli 
ve 2022/242103 Soruşturma sayılı yazısı ekinde Kurulumuza incelenmek üzere gönderilen Ahmet 
ÜMİT tarafından yazılan, İsmail GÜLGEÇ tarafından uyarlanan ve çizimi yapılan, Yapı Kredi 
Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Yapı Kredi Yayınları) tarafından 2. baskısı 
Temmuz 2022’de yapılan, “Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri” isimli kitap; 1117 sayılı 
Kanun kapsamında Kurulumuzca incelenmiş olup kitap içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve 
görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir 
yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı 
Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
    2911/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Encümeninin 17.11..2022 tarih 309 sayılı kararı, 12.01.2023 tarih 16 

sayılı ek kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.02.2023 tarih ve 434 sayılı kararı 
ile onaylanan; Kesinleşen 1/1000 Ölçekli Kösrelikkızığı Bahçelievler Uygulama İmar Planı 
Değişikliğine istinaden, Müdürlüğümüzce hazırlanan Kösrelik Kızığı Mahallesi 98859/1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 98860/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98861/1, 2, 3, 4, 5, 98862/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 98863/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98864/1, 2, 3, 4, 98865/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 98866/1, 
98867/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 98868/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98869/1, 2, 3, 4, 5, 6, 98870/1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 98871/1, 98872/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 98873/1, 2, 3, 4, 5, 98874/1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 98875/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 98876/1, 2, 7, 8, 
9, 98877/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98878/1, 2, 3, 98879/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 98880/1, 2, 3, 
98881/1, 2, 3, 4, 5, 98882/1, 2, 3, 98883/1, 98884/1, 98885/2, 98885/3, 98886/1, 2, 3, 4, 5, 
98887/1, 2, 3, 4, 5, 6, 98888/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 98889/1, 2, 3, 4, 5, 98890/1, 2, 3, 4, 5, 
98891/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98892/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98893/1, 2, 3, 4, 5, 6, 98894/1, 2, 3, 4, 5, 6, 
98895/1, 2, 3, 4, 5, 6, 98896/1, 98897/1, 2, 3, 98898/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 98899/1, 2, 3, 4, 5, 6, 
98900/1, 2, 3, 4, 98901/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 98902/1, 2, 3, 98903/1, 98904/1, 
98905/1 nolu parseller ile tescil harici alandan Maliye Hazinesi adına ihdas edilen 10000 ve 
11000 nolu parselleri kapsayan 90022/1 nolu parselasyon planı 90022/1  nolu parselasyon planı, 
3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
    2902/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) 
bendinin 2 nolu alt bendi uyarınca laboratuvar izin belgesi iptal edilerek sözleşmesi feshedilen 
521 nolu laboratuvar izin belgesine sahip Jeolab Zemin Etüt ve Laboratuvar Hiz. Mak. Müh. İnş. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi 
‘nin 24.01.2023 tarihli ve E.2022/1713 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  
hükmedildiğinden, 30.07.2022 tarihli ve 31908 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Jeolab Zemin Etüt ve 
Laboratuvar Hiz. Mak. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem, 
14.03.2023 tarihli ve 5957466 sayılı Makam Olur ’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
    2971/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ili sınırları dahilinde sahip 

olduğu ARİ/TPO/K/3256 hak sıra no’lu işletme ruhsatında yapılması planlanan Beşikli Kampı 

Yeni Tank Sahası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep 

etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye 

Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Akıncılar köyü 

sınırları içinde bulunan 575 no’lu parselden 5.870,22 m²’lik (mülkiyet), kısmının 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 

10.03.2023 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin   

14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    2905/1/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ili sınırları dahilinde sahip 

olduğu ARİ/TPO/K/M40-d1-1 pafta no’lu işletme ruhsatında açılan Doğankaya-2 kuyusunun 

lokasyon sahası yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep 

etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 2. 

Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Adıyaman ili, Merkez ilçesi, 

Yeniköy köyü sınırları içinde bulunan 30 no’lu parselden 2059,07 m²’lik (mülkiyet), kısmının 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar 

verilmesi için 10.03.2023 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    2905/2/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ili sınırları dahilinde sahip 

olduğu ARİ/TPO/K/3256 hak sıra no’lu işletme ruhsatında açılan Beşikli-52 kuyu lokasyonu 

Enerji Nakil Hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep 

etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye 

Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Geldibuldu köyü 

sınırları içinde bulunan 2020 no’lu parselden 524,31 m²’lik (irtifak) ve 4,75 m²’lik (mülkiyet), 

kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına 

karar verilmesi için 10.03.2023 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    2905/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Sait Yılmaz Sosyal Yardım Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı (S.Y.V.) 

VAKFEDENLER: Fatih YILMAZ. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL  

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.03.2023 tarihinde kesinleşen, 14.12.2022 

tarih ve E:2022/195, K:2022/559 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kişisel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, vatan ve millet 

bütünlüğünün korunmasına hizmet edecek, milli ve manevi değerlere sahip fertlerin, özellikle 

yarınlarımızı güvenle emanet edebileceğimiz gençliğimizin yetişmesine yardımcı ve destek olmak 

ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL (YüzellibinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: - 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, KIZILAY’a devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2895/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Pendik Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Mustafa ÇELİK 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul  

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.03.2023 tarihinde kesinleşen 

10.02.2023 tarihli ve E:2022/467, K:2023/47 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Erzurum doğumlu Türk 

Vatandaşlarının eğitim, ahlaki, sanatsal, tarihi, milli ve kültürel yönden gelişmesine, yaşatmasına 

yardımcı olmak, ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL (DoksanBinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİCİ: Mustafa ÇELİK 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’na 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2896/1-1 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

15.03.2023 tarih ve 32133 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz 4/B Sözleşmeli personel alımı ilanımızda görülen lüzum üzerine BP06, BP07, BP08, 
TK03, TK04, ST01, ST02, ST03, ST04 ve ST05 kodlu pozisyonlar aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 
KOD Unvan Adet KPSS ARANILAN NİTELİKLER 

BP06 
Büro 

Personeli 
2 

2022 
KPSS  

P3 

* Lisans mezunu olmak, 
* YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından 
İngilizce en az 50 puanı olmak. (geçerliliği devam eden) 

BP07 
Büro 

Personeli 
1 

2022 
KPSS  

P3 

* Lisans mezunu olmak, 
* YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından 
Almanca en az 70 puanı olmak, (geçerliliği devam eden)
* Almanca ile ilgili bir alanda 1 yıl tecrübeye sahip 
olmak. 

BP08 
Büro 

Personeli 
1 

2022 
KPSS  

P3 

* Lisans mezunu olmak, 
* YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından 
Arapça en az 70 puanı olmak, (geçerliliği devam eden) 
* Arapça ile ilgili bir alanda 1 yıl tecrübeye sahip olmak.

TK03 Tekniker 1 
2022 
KPSS 
P93 

* Çubuk yerleşkesinde çalışacaktır, 
* Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına bağlı 
Laboratuvar Teknolojisi ön lisans programından 
mezun olmak, 
* Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, yoğun 
mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta 
sonu çalışmaya elverişli erkek olmak. 

TK04 Tekniker 1 
2022 
KPSS 
P93 

* Üniversitelerin Kimya Teknolojisi, Laboratuvar 
Teknolojisi, Biyokimya ön lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

ST01 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

2022 
KPSS 
P93 

* Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans 
programından mezun olmak. 

ST02 
Sağlık 

Teknikeri 
4 

2022 
KPSS 
P93 

* Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez 
Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun 
olmak, 
* Hareketli Protezlerde Diş Dizimi, Protez Bitim ve 
Tamir işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak. 

ST03 
Sağlık 

Teknikeri 
4 

2022 
KPSS 
P93 

* Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez 
Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun 
olmak, 
* CAD/CAM Sistemlerinin Model Tarama/Dizayn 
işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak. 

ST04 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

2022 
KPSS 
P93 

* Çubuk yerleşkesinde çalışacaktır, 
* Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programından 
mezun olmak. 

ST05 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

2022 
KPSS 
P93 

* Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından 
mezun olmak. 

 3071/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam 

edilmek üzere; 

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 

Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 

istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 6 (Altı) personel 

alınacaktır. 

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu 

Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge 

ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde 

otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas 

alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne 

uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak 

üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu 

sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin 

tamamı sınava kabul edilir.) 

Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava 

alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

S. 

No 
Unvan Adet 

Brüt Ücret 

Tavanı 

Çalışma 

Süresi 

Görev Yapacağı 

Birim 

1 
Sistem 

Yöneticisi 
1 4 Katı 

Tam 

Zamanlı 

Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı 

2 
Güvenlik 

Uzmanı 
1 2 Katı 

Tam 

Zamanlı 

Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı 

3 

Yazılım 

Geliştirme 

Uzmanı 

1 2 Katı 
Tam 

Zamanlı 

Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı 

4 Ağ Uzmanı 1 2 Katı 
Tam 

Zamanlı 

Tıp Fakültesi 

Hastaneleri 

5 Sistem Uzmanı 1 2 Katı 
Tam 

Zamanlı 

Tıp Fakültesi 

Hastaneleri 

6 
Veritabanı 

Uzmanı 
1 2 Katı 

Tam 

Zamanlı 

Tıp Fakültesi 

Hastaneleri 

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde; 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web 

sayfasından 17/03/2023-01/04/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır. 

Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. 
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III. SINAV TARİHİ VE YERİ 

Sözlü sınav 26/04/2023 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. 

Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır. 

IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

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

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

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

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak. 

d) Sistem Yöneticisi kadrosuna başvuracak adayların Maliye Bakanlığı'nın vizesi 

doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun 

olması gerekmektedir. 

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle 

ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık 

mesleki deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 

sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, 

öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım 

çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak 

uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip 

olmak. 

- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar 

aranacaktır. 

1- SİSTEM YÖNETİCİSİ: (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 

görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 

katı ücret ödenecektir.) 

a) En az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük 

ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl 

çalışmış olduğunu belgelemek, 
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b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, 

izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri 

seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, 

sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında ileri düzeyde 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

d) VMware Sanallaştırma sistemlerinin kurulum, yapılandırma ve yönetim süreçlerinde 

en az 5 (beş) yıl bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

e) VMware Certified Professional (VCP) Sertifikasına sahip olmak veya eğitimini 

aldığını belgelemek, 

f) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, GPO vb. konularda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

g) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk 

teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak, 

h) Antivirüs, Antispam, e-posta güvenliği, e-posta ağ geçidi konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

i) Docker, Kubernates, CI/CD araçları konularında bilgi sahip olmak, 

j) SIEM, SSL Şifreleme Sistemi, donanım güvenlik modülü (HSM) konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

k) Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

l) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetilmesi, veri alanlarının tahsisi, 

storage sanallaştırma konularında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak, bunların mevcut 

sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek, 

m) Linux LVM, Windows Storage Spaces, Oracle ASM yapılarında mantıksal hacim 

alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma 

işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak, 

n) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, 

DKIM, DMARC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

o) DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında kurulum, 

yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 

p) Felaketten kurtarma merkezi sistemleri kurulum ve idamesinde bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

q) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

r) Replication ve yedekleme konularında (Veeam, netbackup, vsphere replication ) ileri 

düzeyde bilgi sahibi olmak, 

s) Log yönetimi, logların anlamlandırılması ve Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

t) Depolama ağları (Storage Area Network- SAN) anahtar kurulum, yapılandırma, 

güncelleme ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

u) PostgreSQL, Mysql, Mariadb, MS SqlServer, Oracle RAC veri tabanı sistemleri 

hakkında ve bu sistemlerin kümelenmesi (cluster) ve yüksek erişilebilirliği (HA) konularında ileri 

seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 



17 Mart 2023 – Sayı : 32135 RESMÎ GAZETE Sayfa : 313 

 

v) Bash, PHP, Python, Perl, Powershell betik dilleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

w) Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (ansible, Zabbix, cacti, 

grafana, vrops, veeam one, mrtg vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun 

giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

x) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache, 

Tomcat, Wildfly, Weblogic) yapılandırılması, sıkılaştırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi, 

y) Sızma testleri, yük testleri, zafiyet taraması ve zafiyet yönetimi konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

z) LDAP protokolü ve LDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak. 

2- GÜVENLİK UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 

görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 

katı ücret ödenecektir.) 

a) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve ISO 

27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) konularında görevlendirilmek üzere, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) 

dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği veya sistem yönetimi 

veya ağ yönetimi alanlarında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 

c) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) 

eğitimi aldığını belgelemek, 

d) Bilgi güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event 

Management) konularında bilgi sahibi olmak, 

e) Bilişim sistemlerine ait güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

f) Sızma (penetration) testleri konusunda deneyimli olmak, 

g) UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak, 

h) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek, 

i) Tercihen CISSP eğitimini almış olmak veya sertifikasına sahip olmak, 

j) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına 

sahip olmak, 

k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı 

en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak. 

3- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığında görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli 

kadro için 2 katı ücret ödenecektir.) 

a) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity 

Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama 

geliştirmiş olmak ve en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak, 

b) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb.), HTML, CSS gibi Front-End 

teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, 

c) Nesne yönelimli programlama, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod 

yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak, 
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d) Geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre 

uygulama geliştirmiş olmak, 

e) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek, 

f) Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak, 

h) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme 

konusunda tecrübeli olmak, 

i) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm 

odaklı olmak. 

4- AĞ UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Tıp Fakültesi Hastanelerinde 

görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 

katı ücret ödenecektir.) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) 

dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network 

admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 

b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki 

omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar 

anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını 

belgelemek, 

c) Tercihen Cisco Certified Network Administrator (CCNA) sertifikasına sahip olmak, 

d) Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and 

Switching, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az 

birine sahip olmak, 

e) Güvenlik sistemleri (Firewall, IDS/IPS vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 

f) Yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak, 

g) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, DHCP teknolojileri konusunda bilgi 

ve deneyim sahibi olmak, 

h) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

i) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak, 

j) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına 

sahip olmak, 

k) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak. 

5- SİSTEM UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Tıp Fakültesi Hastanelerinde 

görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 

katı ücret ödenecektir.) 

a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli 

kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi, sistem mühendisi, sistem çözümleyici, sistem işletme 

sorumlusu, sistem işletmeni, sistem programcısı, sistem uzmanı veya sistem ve ağ uzmanı 

unvanlarında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 

b) Microsoft Windows sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, 

izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
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c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian) kurulum, yapılandırma, 
sıkılaştırma, izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi 
olmak, 

d) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk 
teknolojileri, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak, 

e) Sunucu sanallaştırma (VMware) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
f) Depolama, yedekleme ve replikasyon ve NAS sistemleri hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 
g) Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache) performans ve izleme 

konularında bilgi sahibi olmak, 
h) DHCP, File Server, Samba servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
i) Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
j) Tercihen Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak. 
6- VERİTABANI UZMANI: (1 Kişi- Tam zamanlı- Tıp Fakültesi Hastanelerinde 

görevlendirilecektir- Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 
katı ücret ödenecektir.) 

a) En az 3.000 (üç bin) iç veya dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da 
işletmelerde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olduğunu belgelemek, 

b) Oracle veritabanı yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
c) En az 3 yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c versiyonları ile çalışmış olmak, 
d) Tercihen Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Associate (OCA) veya 

daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak, 
e) Tercihen Oracle Data Appliance vb. bütünleşik sistemler üzerinde çalışan Oracle RAC 

Mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
f) Tercihen Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle 

veri tabanı yönetmiş olmak, 
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
h) Tercihen SQL ve PL/SQL bilmek, 
i) Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve 

kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek, 
j) Veritabanı analizi, tasarımı, testi ve çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında 

deneyim sahibi olmak, 
k) Veritabanı kurulum, uyarlama, izleme, yedek alma ve yedekten dönme süreçlerinde 

deneyim sahibi olmak, 
l) Tercihen RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarına hâkim olmak, 
m) Tercihen Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
n) Tercihen Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
o) Tercihen Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
p) Tercihen kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
AÇIKLAMALAR 
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
    2990/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ VE PROGRAMCI PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam 

edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında "Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan Ek 2. 

maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, 

alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Çözümleyici 

ve Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarı 

sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. 

UNVANI 
KADRO 

SAYISI 
ARANAN NİTELİKLER 

ÇÖZÜMLEYİCİ (A) 

(Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı) 

1 

*Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinden mezun 

olmak, 

*Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini 

bildiğini belgelemek, 

*ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) konusunda 

bilgi sahibi olmak, 

*KVKK mevzuatına hâkim olmak, 

*Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim 

Güvenliği Rehberi ile ilgili bilgi sahibi olmak. 

ÇÖZÜMLEYİCİ (B) 

(Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı) 

2 

*Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinden mezun 

olmak, 

*Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini 

bildiğini belgelemek, 

*GNU/Linux işletim sistemleri, sunucu sanallaştırma 

(tercihen VMware vSphere), storage sanallaştırma, e-posta 

servisleri (tercihen GNU/Linux ortamlarında), DNS sunucu 

ve Apache HTTP Sunucularının yönetimi ve 

yapılandırılmasında deneyim sahibi olmak, 

*Temel ağ bilgisine sahip olmak, 

*Sistem yöneticisi olarak en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. 

PROGRAMCI 

(Tıp Fakültesi 

Hastaneleri) 

1 

*Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinden mezun 

olmak, 

*Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini 

bildiğini belgelemek, 

*Network Uzmanı veya Sistem Yöneticisi olarak en az 3 yıl 

deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek. 

I-GENEL ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2. 2022-KPSSP3 puanı esas alınacaktır, 

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
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4. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da 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, 

5. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak 

(Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 

06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas 

alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve 

uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce 

dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların 

puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak 

kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları 

almış olmak, 

6. Çözümleyici kadrosuna başvuracak adaylar için; En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde 

programcı olarak çalışmış olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem 

Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi 

ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel 

kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.) 

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak, 

8. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 

ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir,  

9. Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan 

“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 

hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir, 

10. Adaylar çözümleyici ve programcı pozisyonlarından yalnızca birine başvuru 

yapabilecektir. 

AÇIKLAMALAR 

http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

   3008/1-1 
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Alanya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 

ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi istihdam 

edilecektir. 

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

(https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut), 

3. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, 

kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek 

lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), 

yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya, 

4. Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, 

kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek 

lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), 

yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya, 

5. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı 

özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan 

lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi) 

ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya, 

6. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını 

gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav 

sonuç belgesi, 

7. Üniversitemiz https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında 

yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile 

birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile 

Başvuru Yeri: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya Üniversitesi Alanya/Antalya 07400 

NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 

kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar: 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

2. Başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut), 

3. Ayrıntılı özgeçmiş (YÖK formatlı CV), 

4. Noter onaylı lisans/yüksek lisans diplomaları veya e-Devletten alınan belgeler (yurt 

dışından alınan lisans/yüksek lisans diplomaları için YÖK Denklik Belgesinin onaylı örneği) 

5. Lisans/yüksek lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı veya e-Devletten alınmış barkodlu 

transkript) 
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6. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından 

alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'ten en az 70 puan almış olmak.) 

7. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını 

gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav 

sonuç belgesi, 

8. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını 

gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav 

sonuç belgesi, 

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

10. 2 adet fotoğraf 

11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge 

12. Adli sicil kaydı ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Not-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 

(www.alanyauniversity.edu.tr) yayınlanacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 

kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi  : 17.03.2023  

Son Başvuru Tarihi  : 31.03.2023  

Ön Değerlendirme Tarihi  : 03.04.2023  

Sınav Giriş Tarihi  : 05.04.2023  

Sonuç Açıklama Tarihi  : 07.04.2023 

Başvuru Adresi : Alanya Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 

07400 Alanya 

Fakülte Bölüm 
Kadro 

Sayısı 
Unvan Özel Şartlar 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 

(İngilizce) 
1 Profesör 

Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında 

doçentliğini almış olmak. Uzaktan eğitim 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 

(İngilizce) 
2 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri veya İstatistik alanlarının birinde 

doktora derecelerine sahip olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Turizm İşletmeciliği 

(İngilizce) 
1 Doçent 

Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak. Turizm bilim alanından 

doçentliğini almış olmak. Turizm işletmelerinde 

sosyal inovasyon ve akıllı turizm alanlarında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İletişim ve Tasarımı 

(İngilizce) 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

İletişim Bilimleri, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, 

Yeni Medya, Sinema ve Televizyon, Film 

Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim 

Tasarımı veya Grafik Tasarımı alanlarında 

doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip 

olmak. İlgili alanlarda akademik çalışmalar 

yapmış olmak. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İletişim ve Tasarımı 

(İngilizce) 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Sinema alanında yüksek lisans yapmış olmak. 

Film Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik 

derecesine sahip olmak. 5 yıl uygulamalı 

İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak, 

film çalışmaları yapmış olmak. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Çizgi Film ve Animasyon 

(Türkçe) 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Fotoğraf, görüntü düzenleme, masaüstü 

yayıncılık, iletişim tasarımı konularında en az 5 

yıl ders verme deneyimine sahibi olmak. 

Görsel iletişim tasarımı, fotoğrafçılık, reklam 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Grafik 

tasarım, video efekt programlarına hakim 

olmak. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları (Türkçe) 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans 

mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları (İngilizce) 
1 

Araştırma 

Görevlisi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans 

mezunu olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Türkçe) 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, aynı 

alanda yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak. İngilizce dilinden en az 85 puan aldığını 

gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen 

sınav sonuç belgesi. 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Türkçe) 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, Aynı 

alanda yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak. Bina bilgisi alanı ile tasarım ve 

inovasyon konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Türkçe) 1 
Araştırma 

Görevlisi 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. 

Mimarlık Bina Bilgisi Anabilim Dalında yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

   3005/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Merkezi, Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında 
istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde (27) boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 3’üncü  
fıkrası ile 7’nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; (1) Hukuk Müşaviri, (1) Avukat, (2) İç 
Denetçi, (1) Mühendis, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 6’ncı fıkrasına göre KPSS taban 
puanı esas alınmak üzere; (1) Avukat, (2) Mühendis, (3) Mimar, (1) Şehir Plancısı, (3) İdari 
Uzman, (5) Büro Görevlisi, (1) Teknisyen, (2) Destek Personeli, (4) Koruma ve Güvenlik 
Görevlisi alımı yapılacaktır. 

1-GENEL ŞARTLAR 
Giriş sınavında başvuracak adayların; 
1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) 

bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son 
başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları, 

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK 
tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, 

3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu 
puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti 
gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan 
türlerinden asgari puan almaları, 

4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş 
olmaları gerekmektedir. 

2-ÖZEL ŞARTLAR 
A) HUKUK MÜŞAVİRİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel 

alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya 

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

2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 
3-Mezuniyet tarihinden sonra alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu 

e-Devlet üzerinden alınan Hukuk Müşaviri (2611.01) ve Avukat (2611.02) meslek kodunu 
gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için 
kurumlarından alınacak kau hizmet belgeleri ile belgelemek.) 

B) İÇ DENETÇİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın iki (2) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık 

yüksek öğrenim görmüş olmak, 
2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde 

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu İç 
Denetçiliği Sertifikasına” sahip olmak, 

3-Son başvuru tarihi itibari ile 42 yaşını bitirmemiş olmak. 
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C) AVUKAT (1): Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya 

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

2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 
3-Mezuniyet tarihinden sonra alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu 

e-Devlet üzerinden alınan Avukat (2611.02) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve 
Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet 
belgeleri ile belgelemek.) 

Ç) AVUKAT (2): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya 

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

2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek 

D) HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği 
programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

E) İNŞAAT MÜHENDİSİ (1): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği 

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

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

F) İNŞAAT MÜHENDİSİ (2): Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel 
alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği 

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

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
3-Mezuniyet tarihinden sonra inşaat alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip 

olduğunu e-Devlet üzerinden alınan İnşaat Mühendisi (2142.04) meslek kodunu gösterir barkodlu 
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak 
kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.) 
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G) MİMAR: Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya 

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

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

Ğ) ŞEHİR PLANCISI: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama 

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

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

H) İDARİ UZMAN (1): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Kamu Yönetimi, Siyaset 

Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarının birinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

I) İDARİ UZMAN (2): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye 

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

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

İ) İDARİ UZMAN (3): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Maliye-Muhasebe, 

Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, 
Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden ya da buna denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

3-Mezuniyet tarihinden sonra muhasebe alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip 
olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı (4311.05), Ön Muhasebeci 
(4311.06), Muhasebe Meslek Elemanı (4311.07), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek 
Elemanı (4311.10), Muhasebe Yardımcı Elemanı (3313.01) ve Muhasebeci (2411.09) meslek 
kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek. (Kamuda çalışanlar için 
kurumlarından alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.) 
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J) TEKNİSYEN (HARİTA): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Tapu ve Kadastro Alanından 

mezun olmak, 
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

K) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel 
alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

L) BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) 
personel alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, 

Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

M) BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER): Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel 
alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, 
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, 
Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi ön lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

N) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1): Bu pozisyona KPSS puanı iki (2) 
personel alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Erkek olmak 
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen 

koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel 
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak, 
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4-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir 
adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) 

5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak, 
7-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

N) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (2): Bu pozisyona KPSS puanı iki (2) 
personel alınacaktır. 

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Kadın olmak 
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen 

koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel 
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak, 

4-160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı 
ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla,13’den az olmamak, (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir 
adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmektedir.) 

5-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak, 
7-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek. 

3-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Başvurular dijital ortamda 24/03/2023-07/04/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava 

katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 
başvurularını gerçekleştirecektir. 

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı 
için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en 
yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı (4) katı kadar 
aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan 
sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına 
çağrılacaktır. 

Giriş sınavına katılacak adayların listesi değerlendirmeler sonucunda Bakanlık internet 
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir 
bildirimde bulunulmayacaktır. 

Sınav Takvimi: 
24/03/2023-07/04/2023– Başvuruların Alınması 
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve 

çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet 
sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır. 

4-SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; 
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek 

suretiyle değerlendirilecektir. 
Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için elli (50) puan, diğer 

bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden 
değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda 
başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 
aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir. 

Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan 
adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir. 

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri 
oranında yedek aday belirleyebilir. 

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip 
eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı 
teşkil etmez. 

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen 
adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

5-DİĞER HUSUSLAR 
Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması 
yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. 
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar 
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

6-SINAV YERİ VE TARİHİ 
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet 

adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer 
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

7-YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan 

edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi 
internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten 
itibaren en geç 15 gün içinde Kapadokya Alan Başkanlığının (Fatih Sultan Mehmet Mah. Ali 
Dirikoç Bulvarı No:93 Merkez/Nevşehir) adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim 
edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atama 
onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma 
onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. 

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, gerekçeleri ile 
birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz 
edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir. 

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususular tebliğ mahiyetinde olacağından, 
ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
    2965/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlara toplam 28 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor 

olmak. 
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 

olan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 
1.3. 2022-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, 

ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak. 
1.4. Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden 

belirtilen puanı almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya 
ilgili puan türünde belirlenen puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
2.1. Başvuru Takvimi 
İlan Yayım Tarihi : 17 Mart 2023  
Başvuru Başlangıç Tarihi : 17 Mart 2023 
Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2023 (Mesai Bitimi)  
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://erzurum.edu.tr/ 
Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya başvuru şartlarında 

ve başesi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve 
eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. 

Nitelik 
Kodu 

Unvanı Adet Cinsiyet Puan Türü Aranan Nitelikler 

2023-DP/ 
01 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

10 Erkek 
2022 KPSS P94 
(En Az 55 Puan) 

-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu 
olmak. 
-Başvuru süresinin son günü tarihi 
itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 
olmak. 
-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık 
sorunu bulunmadığını sağlık kurulu 
raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 
-Askerlik ile ilişiğinin olmaması. 
Üniversitemiz tüm birimlerinde; 
-İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel durumu olmamak. 
-Açık ve kapalı alanların temizlik 
hizmetlerini yerine getirmek. 
-Katı atıkları ve geri dönüşüm 
materyallerini düzenli olarak toplamak. 
-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. 
eşya ve yükleri taşımak, yükleme ve 
boşaltma işlerini yapmak. 
-Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri 
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri 
yapmak. 



Sayfa : 328 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2023 – Sayı : 32135 

 

2023-DP/ 
02 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

4 Kadın 
2022 KPSS P94 
(En Az 55 Puan) 

-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu 
olmak. 
-Başvuru süresinin son günü tarihi 
itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 
olmak. 
-Temizlik görevini yapmaya engel sağlık 
sorunu bulunmadığını sağlık kurulu 
raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 
Üniversitemiz tüm birimlerinde; 
-İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel durumu olmamak. 
-Açık ve kapalı alanların temizlik 
hizmetlerini yerine getirmek. 
-Katı atıkları ve geri dönüşüm 
materyallerini düzenli olarak toplamak. 
-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. 
eşya ve yükleri taşımak, yükleme ve 
boşaltma işlerini yapmak. 
-Görevlendirildikleri birimdeki yöneticileri 
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri 
yapmak. 

2023-DP/ 
03 

Destek 
Personeli 

(Bahçe Bakımı 
ve 

Düzenlemesi) 

1 Erkek 
2022 KPSS P94 
(En Az 55 Puan) 

-Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik 
Lisesi Bahçecilik Alanı ve Dalları, Süs 
Bitkileri ve Peyzaj alanı 
bölümlerinden/alanlarından birinden 
mezun olmak veya Ortaöğretim (lise ve 
dengi) mezunu olup Bahçıvanlık veya 
Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak. 
-Başvuru süresinin son günü tarihi 
itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 
olmak. 
-Bahçe Bakımı ve Temizlik ile birlikte 
diğer temizlik ve taşıma görevlerini 
yapmaya engel sağlık sorunu 
bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla 
belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma 
durumunda istenecektir.) 
-Askerlik ile ilişiğinin olmaması. 
-En az 1 yıllık bahçıvanlık tecrübesi olmak 
ve belgelemek (Çalıştığı kurumdan görev 
belgesi veya SGK dökümü). 
-Alınacak personel her türlü bahçe 
işlerinde, çevre düzenlemesinde, çim 
biçmede, peyzaj işlerinde çalıştırılacaktır. 
-Bu kapsamda alınacak olan personel 
ayrıca, Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde 
iç ve dış alan temizlik ve taşıma işlerinde 
çalıştırılacaktır. Görevlendirildikleri 
birimde birim amiri tarafından verilen 
diğer iş ve işlemleri yürütecektir. 
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2023-DP/ 

04 

Destek 

Personeli 

(Basit Bakım ve 

Onarım) 

1 Erkek 
2022 KPSS P3 

(En Az 55 Puan) 

-Lisans mezunu olmak. 

-Başvuru süresinin son günü tarihi 

itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 

olmak. 

-İlgili alanda bakım onarım yapmaya engel 

sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu 

raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 

kazanma durumunda istenecektir.) 

-Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

-Belgelendirmek kaydı ile bilgisayar 

işletmenliği, IP adresleri ve bilgisayar 

ağları sertifikalarına sahip olmak. 

-C#, Java, ve Python programlama dillerini 

bildiğini belgelemek. 

-Alanında en az 6 ay tecrübesi olmak ve 

bunu SGK’dan alınacak belge ile 

belgelendirmek. 

-Bu kapsamda alınacak personel 

görevlendirileceği birim amiri tarafından 

verilecek görevler ile birlikte 

Üniversitemiz Bilgi İşlem alt yapısında 

bulunan zayıf akım kablolarının ve uç 

sistemlerinin arıza ve bakımı ile bilgi işlem 

sistemlerinin yazılımsal işlerinde 

çalıştırılacaktır. 

2023-DP/ 

05 

Destek 

Personeli 

(Basit Bakım ve 

Onarım) 

1 Erkek 
2022 KPSS P94 

(En Az 55 Puan) 

-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu 

olmak. 

-Başvuru süresinin son günü tarihi 

itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 

olmak. 

-İlgili alanda bakım onarım yapmaya engel 

sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu 

raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 

kazanma durumunda istenecektir.) 

-Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

-Belgelendirmek kaydı ile Bilgisayar 

Güvenliği ve Bilgisayar Ağları 

sertifikalarına sahip olmak. 

-Alanında en az 6 ay tecrübesi olmak ve 

bunu SGK’dan alınacak belge ile 

belgelendirmek. 

-Bu kapsamda alınacak personel 

görevlendirileceği birim amiri tarafından 

verilecek görevler ile birlikte 

Üniversitemiz Bilgi İşlem alt yapısında 

bulunan zayıf akım kablolarının ve uç 

sistemlerinin arıza ve bakımı ile bilgi işlem 

sistemlerinin güvenliği işlerinde 

çalıştırılacaktır. 
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2023-DP/ 
06 

Destek 
Personeli 

(Basit Bakım ve 
Onarım) 

1 Erkek 
2022 KPSS P94 
(En Az 55 Puan) 

-Ortaöğretim Elektrik Tesisatları ve Pano 
Montörlüğü mezunu olmak. 
-Başvuru süresinin son günü tarihi 
itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 
olmak. 
-İlgili alanda bakım onarım yapmaya engel 
sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu 
raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
-Elektrik Pano Montajcısı alanında 
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. 
-Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik 
Tesisatları ve Pano Montörlüğü Ustalık 
Belgesine sahip olmak. 
Alanında en az 6 ay tecrübesi olmak ve 
bunu SGK’dan alınacak belge ile 
belgelendirmek. 
-Bu kapsamda alınacak personel 
görevlendirileceği birim amiri tarafından 
verilecek görevler ile birlikte 
Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde ve 
hizmet binalarında elektrik ile ilgili 
oluşabilecek bakım, onarım ve arızaların 
giderilmesi işlerinde de çalıştırılacaktır. 

2023-KG/ 
01 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

5 Erkek 
2022 KPSS P94 
(En Az 55 Puan) 

-Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu 
olmak. 
-Başvuru süresinin son günü tarihi 
itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 
olmak. 
-Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık 
sorunu bulunmadığını sağlık kurulu 
raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik 
süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi 
kimlik kartına sahip olmak. 
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
şartlara haiz olmak. 
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy 
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki 
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten 
fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 
cm boyunda olan bir adayın kilosunun 
70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az olmaması 
gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı 
rapor ile belgelendirmek.) 
-Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat 
esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda 
çalışmasına engel durumu olmamak. 
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2023-KG/ 
02 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

3 Erkek 
2022 KPSS P93 
(En Az 55 Puan) 

-Ön lisans mezunu olmak. 
-Başvuru süresinin son günü tarihi 
itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 
olmak. 
-Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık 
sorunu bulunmadığını sağlık kurulu 
raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik 
süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi 
kimlik kartına sahip olmak. 
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
şartlara haiz olmak. 
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy 
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki 
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 
13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm 
boyunda olan bir adayın kilosunun 
70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az 
olmaması gerekmektedir.) (Sağlık 
kuruluşlarından alacağı rapor ile 
belgelendirmek.) 
-Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat 
esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda 
çalışmasına engel durumu olmamak. 

2023-KG/ 
03 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

2 Erkek 
2022 KPSS P3 

(En Az 55 Puan) 

-Lisans mezunu olmak. 
-Başvuru süresinin son günü tarihi 
itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş 
olmak. 
-Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık 
sorunu bulunmadığını sağlık kurulu 
raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik 
süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi 
kimlik kartına sahip olmak. 
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
şartlara haiz olmak. 
-170 cm’den kısa boylu olmamak, boy 
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki 
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten 
fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 
cm boyunda olan bir adayın kilosunun 
70+15=85’ten fazla, 70-13=57’den az 
olmaması gerekmektedir.) (Sağlık 
kuruluşlarından alacağı rapor ile 
belgelendirmek.) 
-Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat 
esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda 
çalışmasına engel durumu olmamak. 
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3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

3.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler; 

- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), 

(İlan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır), 

- Özgeçmiş, 

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi, 

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır) 

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 

- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış 

olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya belgenin ıslak imzalı onaylı 

sureti (ilan başlangıç tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir) 

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler 

kabul edilir.) 

- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir. 

- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için 

beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden 

başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş 

olacaktır.)  

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR: 

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 

1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 

içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 

kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 

hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır 

(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almamaları gerekmektedir. 

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet 

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

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

edilecektir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. 

- Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek 

amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme 

hakkını saklı tutar. 

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 

özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan 

sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

- İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 

adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları 

tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 

- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 

tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 

edemeyecektir. 

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca 

bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere 

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. 

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

 2969/1-1 
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI 

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

Sıra 

No 
Kadro Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Sayısı Niteliği Cinsiyeti

KPSS

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 16 

Üniversitelerin İktisat, 

İşletme, Maliye, Kamu 

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi, Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım, Lisans 

programlarının birinden 

mezun olup, en az (B) sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek P3 
En az 70 

puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 10 

Üniversitelerin İktisat, 

İşletme, Maliye, Kamu 

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi, Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım, Sosyal 

Hizmet Lisans programlarının 

birinden mezun olup, en az 

(B) sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak, 

Kadın P3 
En az 70 

puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 1 

Üniversitelerin Arapça 

Mütercim ve Tercümanlık 

programından mezun olmak 

Erkek P3 
En az 70 

puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 17 

Üniversitelerin Mahalli 

İdareler,  Mahalli İdareler 

(Zabıta), Yerel Yönetimler, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Özel Güvenlik ve Koruma, 

İnsan Kaynakları, Gıda 

Teknolojisi, Gıda 

Teknikerliği, Gıda Kalitesi ve 

Sağlık Kontrolü, Çevre 

Koruma, Çevre Kirlenmesi ve 

Kontrolü, Çevre Sağlığı, 

Çevre Temizlik Hizmetleri ön 

lisans programlarının birinden 

mezun olmak. En az (B) sınıfı 

sürücü belgesi sahibi olmak 

Erkek P93 
En az 70 

puan 
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5 

Zabıta 

Memuru 

GİH 10 6 

Üniversitelerin Mahalli 

İdareler,  Mahalli İdareler 

(Zabıta),Yerel Yönetimler, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Özel Güvenlik ve Koruma, 

İnsan Kaynakları, Gıda 

Teknolojisi, Gıda 

Teknikerliği, Gıda Kalitesi ve 

Sağlık Kontrolü, Çevre 

Koruma, Çevre Kirlenmesi ve 

Kontrolü, Çevre Sağlığı, 

Çevre Temizlik Hizmetleri ön 

lisans programlarının birinden 

mezun olmak. En az (B) sınıfı 

sürücü belgesi sahibi olmak 

Kadın 

 

P93 
En az 70 

puan 

6 
İtfaiye 

Eri 
GİH 10 40 

Üniversitelerin Sivil Savunma 

ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve 

Yangın Güvenliği, Acil 

Durum ve Afet Yönetimi ön 

lisans programlarından 

birinden mezun olup, en az 

(B) sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek P93 
En az 70 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları 

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

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında 
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a. Türk Vatandaşı olmak, 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
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BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla 

öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 

(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS 

puanını almış olmak, 

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

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A 

maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru 

yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla 

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

kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 

yapılacaktır. 

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan 

ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

f. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  

Başvuru sırasında; 

Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.samsun.bel.tr adresi üzerinden elektronik 

ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri 

ekleyeceklerdir. 

a. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir 

kadroya başvuru yapabileceklerdir.)  

b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 

(1 adet), 

c. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden 

alınmış barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek 

diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet), 

d. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 

ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce 

tasdik edilecektir) (1 adet), 

e. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu 

bilgisayar çıktısı (1 adet), 

f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet), 

g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar 

tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet), 

i. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). 
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BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar; 

24.04.2023-28.04.2023 tarihleri arasında mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile 

birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun 

adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle 

nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 

a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 

kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır, 

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

çağrılacaktır, 

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 15.05.2023 tarihinde 

Belediyemiz www.samsun.bel.tr adresinde ilan edilecektir. 

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi, Samsun 

Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasından www.samsun.bel.tr Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası ile temin edeceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.  

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

f. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 

gerekmektedir. 

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü 

ve uygulamalı sınavlar 29.05.2023-16.06.2023 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresinde 

yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün 

içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü sınav; 

a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat 

konularını kapsar. 
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Uygulamalı sınav; 

a. Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.  

b. İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 

SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARA İTİRAZ: 

a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 

puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 

tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b.Sınav değerlendirme; 

● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün 

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır. 

● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır. 

c.Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

d. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet sitesinde 

ilan edilir. 

e. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. 

f. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 

aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve sadece asıl listede yer alanlara ayrıca yazılı 

tebligat yapılacaktır. 

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

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

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 

 2930/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

İlan Tarihi: 17.03.2023 
Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)    

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge . 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)  
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7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR  
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122 
Fax: (232) 2792626 

FAKÜLTE/ 

ENSTİTÜ 

ANABİLİM DALI/ 

BÖLÜM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

Havacılık ve 

Uzay 

Mühendisliği 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 

2 

Havacılık, Uzay, Havacılık ve Uzay, 

Uçak, Makine Mühendisliği veya benzer 

bölümlerden birinde doktora derecelerine 

sahip olmak. Ayrıca, Hava - Uzay Araçları 

Tasarımı, Hava Araçları Malzemesi, 

Kontrol Uydu  Teknolojileri, Aerodinamik  

veya benzer konularından birinde 

lisansüstü tez çalışması, bilimsel yayın ve 

uygulamalı araştırma yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 

2 

Yazılım Mühendisliği / Bilgisayar 

Mühendisliği / Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği veya benzer bir ana bilim 

dalında doktora derecesine sahip olmak. 

Yazılım Mühendisliği  alanında 

ulusal/uluslararası bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 

Bilimleri veya Bilgi Teknolojileri alanında 

doktora derecesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Prof.Dr. 

Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 

1 

Doktorasını Endüstri Mühendisliği 

alanında yapmış olmak. Doçentliğini 

Endüstri Mühendisliği alanından almış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Doktorasını Endüstri Mühendisliği 

alanında yapmış olmak. 

    2812/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

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

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te 
belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 17.03.2023-31.03.2023 
İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr - Tel: 0216 910 1907 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik Kimya 

Anabilim Dalı 

(İngilizce) 

1 Doç. Dr. 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasötik Kimya 

alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçent 

unvanını almış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik Kimya 

Anabilim Dalı 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik 

Kimya alanında doktora yapmış olmak, antikanser 

alanda çalışmaları olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmakoloji 

Anabilim Dalı 

(İngilizce) 

1 Doç. Dr. 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmakoloji 

alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçent 

unvanını almış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmakoloji 

Anabilim Dalı 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji 

alanında doktora yapmış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik 

Toksikoloji 

Anabilim Dalı 

(İngilizce) 

1 Doç. Dr. 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasötik 

Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak ve bu 

alanda doçent unvanını almış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik 

Toksikoloji 

Anabilim Dalı 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik 

Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Analitik Kimya 

Anabilim Dalı 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Prof. Dr. 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak ve/veya bu alanlardan birinde doçent unvanı 

almış olmak. 
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Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Doç. Dr. 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve/veya bu 

alanlardan birinde doçent unvanı almış olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

3 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında 

doktora derecesine sahip olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 

(İngilizce) 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı bölümlerinden birinden lisans mezunu 

olmak, Mimarlık veya İç Mimarlık/İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı bölümlerinden Yüksek Lisans ve 

Mimarlık veya İç Mimarlık/ İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı alanında Doktora/Sanatta yeterlilik 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Mimarlık, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı bölümlerinden birinden lisans mezunu 

olmak, Mimarlık veya İç Mimarlık/İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı bölümlerinden Yüksek Lisans ve 

Mimarlık veya İç Mimarlık/ İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı alanında Doktora/Sanatta yeterlilik 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, 

Mühendislik Yönetimi, Uygulamalı İstatistik ve 

Olasılık veya Yöneylem Araştırması alanlarından 

birinde doktora derecesine sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

(İngilizce) 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik 1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Ebelik veya Kadın Doğum Hemşireliği alanlarından 

birinde doktora yapmış olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında doktora 

yapmış olmak. Kurumsal iletişim ve dijital pazarlama 

alanında çalışmaları olmak. 

  2998/1/1-1 

—— • —— 
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 
ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.  

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 
ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.  

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 
kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları 
gerekmektedir. 
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Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri: 
1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim 

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi. 
2. YÖK formatlı özgeçmiş 
3. Lisans ve lisansüstü diplomalar 
4. Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir) 
5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi, 
7. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 

olması gerekmektedir) 
8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir)  
9. Kimlik Kartı fotokopisi 
10. Bir adet vesikalık fotoğraf  
11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 17.03.2023 
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 31.03.2023 
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.04.2023 
Giriş Sınavı Tarihi : 06.04.2023 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.04.2023 
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile 

kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır) 

İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907 
Başvuru Yeri: insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru 

belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilir veya şahsen teslim edebilirler. Posta 
yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.) 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Eczacılık 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Farmakognozi 

Anabilim Dalı 
1 Arş. Gör. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Arş. Gör. 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği 

veya Bilgisayar Mühendisliği alanında 

lisans mezunu olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Radyoterapi 1 Öğr. Gör. 

Tıbbi fizik, tıbbi radyofizik veya sağlık 

fiziği alanlarından birinde yüksek lisans 

veya doktora yapmış olmak. 

Rektörlük 
Yabancı Diller 

Bölümü 
2 Öğr. Gör. 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 

Eğitimi, Mütercim Tercümanlık (Çeviri 

Bilim) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı 

alanlarından birinde lisans ve yüksek 

lisans yapmış olmak. 

 2998/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 378 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2023 – Sayı : 32135 

 

 



17 Mart 2023 – Sayı : 32135 RESMÎ GAZETE Sayfa : 379 

 

 
 2927/1-1 
  



Sayfa : 380 RESMÎ GAZETE 17 Mart 2023 – Sayı : 32135 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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MUFG Bank Turkey A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Intesa Sanpaolo S.P.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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Sayfa

1

48

49

64

64
65

91

93

132
179
192

201
228

232

243

253
254
285

418

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Büyük Ova Koruma Alanlarının Sınırlarına İlişkin Haritalarda Düzeltme

Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6972)
–– Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğünün Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6973)

YÖNETMELİKLER
–– Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Yöntemleri

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği 

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/03/2023 Tarihli ve 11727, 11728

Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/82, K: 2022/126 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E: 2018/85, K: 2022/127 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2022 Tarihli ve 2019/9545 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2019/1419 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki

Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge
–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/130 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/131 Sayılı Kararı ve Eki

Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/II
Sayılı Genelge

–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/132 Sayılı Kararı ve Eki
İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139
Sayılı Genelge

NOT: 16/3/2023 tarihli ve 32134 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelik
ve Tebliğler yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


