
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 184. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5131

25 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Ocak 2022
ÇARŞAMBA

Sayı : 31731



Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 26 Ocak 2022 – Sayı : 31731



YÖNETMELİKLER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi-

nin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ders muafiyet başvurusu öğrencinin kesin kayıt tarihlerinin bitiminden itibaren beş

iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılmak zorundadır. İlgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ders muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş

günü içinde öğrenci kabul ve intibak komisyonunun görüşünü karara bağlayarak enstitüye gön-

derir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “on”

ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2017 30125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/11/2017 30240

2- 4/4/2019 30735

3- 9/7/2020 31180

4- 2/4/2021 31442

5- 3/10/2021 31617
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2019 tarihli ve 30668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üni-
versitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Merkez bünyesinde çeşitli ürünlerin üretimine yönelik AR-GE ve ÜR-GE çalışma-
ları için makine, teçhizat ve malzemeleri temin etmek, laboratuvarlar kurmak, işletmek ve ge-
liştirmek.

g) Çeşitli ürünler ile ilgili özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan
test ve analiz ölçümleri yapmak ve standartlar doğrultusunda kalite kontrol, tescil ve patent iş-
lemleri ile ilgili çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.”

“ğ) Merkezin amacı doğrultusunda tüketici talepleri göz önünde bulundurularak ürün
geliştirmek, üretmek ve Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde satış
yoluyla tüketicinin kullanımına sunmak.

h) Merkez tarafından üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasını kolaylaştırmak ama-
cıyla satış ofisleri kurmak.

ı) İlgili sektörlere yönelik, kamu kurum/kuruluş ve tüzel kişiler adına talepler doğrul-
tusunda üretim hizmeti vermek.

i) Ülkemizin hammadde konusunda dış ülkelere bağımlılığını azaltmak amacıyla, ih-
racat potansiyeli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik üretim, araştırma, geliş-
tirme ve uygulama çalışmaları yapmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“g) Gerekli durumlarda Merkezde yarı zamanlı ve  tam zamanlı olarak görev yapacak
gönüllü uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirilmeleri için Yönetim Kurulu
onayı alınarak Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yö-
netim Kurulunun onayını müteakip Rektöre sunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört Üniversite öğretim elemanı olmak üzere top-
lam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin her-
hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/1/2019 30668
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TEBLİĞLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL

LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yö-

netmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2021

yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü, 25 inci ve 27 nci mad-

delerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR

YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN 

GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı mad-
desi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yayımlanan 2021 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alı-
narak güncellenmesidir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Güncellenen hususlar 

MADDE 3 – (1) Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan tu-
tarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2022 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyon-
ları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatında 21/10/2019 tarihli ve 1676 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin
İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” kapsamında uygulanan korunma
önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde so-
ruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; ko-
runma önleminin yürürlüğe girmesiyle beraber, ithalatta ve ithalatın piyasa payında beklendiği
şekilde düşüş yaşandığı ve aynı dönemde yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli
ölçüde bir toparlanma olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-
nusu ürünün ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-
ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi  

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-
dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci
ile yapılır.

T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sokak No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 9293, 9952, 9575   Faks: +90 312 204 86 33 
e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr e-posta: korunma@ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adresle-
rinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir. 

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
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(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak
isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta
adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr
İlgili taraflar 

MADDE 5 – (1) Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adre-
sinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde
doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul
edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması 

MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti
Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası
Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer
alan soruşturma sayfasından indirilir. 

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün
içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının
doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf
soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek
olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Teb-
liğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik 

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin
6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir
aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi
ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden
sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit
edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde ta-
mamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TEMİNATLI İHRACINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 
(II-31/B.1)

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının bu Tebliğ kapsamında

teminatlı ihracında verilecek teminatlara, teminat yönetim sözleşmelerine ve teminat yöneti-
cisine ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 31/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka-

ları, 
b) Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK): Kanunun 31/A maddesinde düzenlenen

kurulu, 
c) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan bor-

sayı, 
ç) Finansal kuruluş: 5411 sayılı Kanunda tanımlanan kuruluşları, 
d) İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek

veya halka arz edilmeksizin satışını, 
e) İhraççı: Bu Tebliğde tanımlanan sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek

üzere Kurula başvuruda bulunan veya bu Tebliğde tanımlanan sermaye piyasası araçları halka
arz edilen tüzel kişileri, 

f) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TMS/TFRS)’nda tanımlanan ilişkili tarafı, 

g) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu, 
ğ) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu, 
h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, 
ı) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini, 
i) Ortaklık: Anonim ortaklığı, 
j) Sermaye piyasası aracı: Niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edi-

len sermaye piyasası araçları da dâhil olmak üzere, 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde tanımlanan borçlanma araçları
ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarını,

k) Sınırlı ayni hak: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 779 ila
972 nci maddelerinde tanımlanan hakları,

l) Teminata konu varlık: İhraç edilecek sermaye piyasası aracından doğan yükümlülü-
ğün ifasının teminatını teşkil etmek üzere bu Tebliğ kapsamında ihraççı veya üçüncü bir kişi
tarafından teminat yöneticisine devredilen veya üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni
hak tesis edilen 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen varlıkları, 
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m) Teminat yöneticisi: 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de
düzenlenen genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşlarından Kurulca onaylanarak ilan
edilenleri, 

n) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini, 
o) Yönetim kontrolü: Kanunun 26 ncı maddesinde tanımlanan kontrol gücünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teminatlı İhraca İlişkin Genel Esaslar ve Teminata Konu Varlıklar

Teminatlı ihraç ve başvuru süreci 

MADDE 4 – (1) Sermaye piyasası araçlarının bu Tebliğ kapsamında teminatlı ihracın-
da, ihraççının bu araçlardan doğan yükümlülüklerinin vadesinde yerine getirilmesini sağlamak
üzere, teminata konu varlıkların sevk ve idaresinin sağlanması, korunması, muhafazası ama-
cıyla teminat yöneticisine mevzuatta öngörülen usulde mülkiyeti devredilir veya bunlar üze-
rinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis edilir. 

(2) İhraççılar, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarını bu Tebliğ kapsamında teminat
altına alabilir. Kurul; ihraççı, ihraççının türü veya finansal durumu, ihraç tutarı ve/veya ihracı
planlanan sermaye piyasası aracı türüne göre ihraç edilecek sermaye piyasası aracının bu Tebliğ
kapsamında teminat altına alınmasını zorunlu tutabilir. 

(3) Teminata konu varlıkların mülkiyetinin teminat yöneticisine devri veya bunlar üze-
rinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesisine ilişkin işlemler tamamlanmadan,  bu
Tebliğ kapsamında teminatlı sermaye piyasası aracının satışına başlanamaz. Bu işlemler en
geç satışa başlanmadan bir iş günü önce tamamlanır ve işlemlerin tamamladığı hususu satıştan
önce KAP’ta ilan edilir. Bu Tebliğ kapsamında ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının tah-
sisli olarak veya borsada işlem görmeyecek şekilde nitelikli yatırımcılara satılması durumunda,
bu madde kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla yatırımcılara elektronik or-
tamda iletilir ve ihraççının internet sitesinde yayımlanarak yatırımcıların erişimine açık tutulur.
MKK aracılığıyla yapılacak duyuruların gönderim şekli ve usulüne ilişkin esaslar MKK tara-
fından belirlenir.

(4) Kurul, teminata konu varlıkların devir tarihindeki değerinin, ihraççının teminatlı
ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarından doğan yükümlülüklerinin devir tarihi itibarıyla
hesaplanan tutarına eşit ya da bu tutardan yüksek olmasını isteyebilir. 

(5) Bu Tebliğ kapsamında sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracı için Kuruldan
bu amaçla bir ihraç tavanı alınır. Alınan ihraç tavanı kapsamında yapılacak ihraçların teminatlı
olması zorunludur. 

(6) İhraç tavanının onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuruda iletilecek yetkili
organ kararlarında, Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nin 5 inci maddesi hükümleri kı-
yasen uygulanır. Yetkili organ kararlarında sermaye piyasası aracının bu Tebliğ kapsamında
teminatlı ihraç edileceği hususu açıkça belirtilir.

Teminata konu varlıklar 

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki varlıklar, ihraç edilecek sermaye piyasası araçları için bu
Tebliğ kapsamında teminata konu olabilir: 

a) Nakit (Türk Lirası/konvertibl döviz).
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b) 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlığa veya İpoteğe
Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nin 16 ncı maddesinde belirlenen nitelikleri haiz,
aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan varlıklar.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsinden tahviller, Devlet
iç borçlanma senetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından
ihraç edilen kira sertifikaları.

ç) Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarda işlem gören paylar.
d) Bankalar tarafından ihraç edilmiş özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte-

kiler hariç borçlanma araçları.
e) Herhangi bir kısıtlama içermeksizin ilk talepte derhal ödeme taahhüdünü içeren ban-

ka teminat mektupları.
f) Yatırım fonu katılma payları.
g) Borsada işlem gören standart kıymetli madenler.
ğ) İpoteğe dayalı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler.
h) Niteliğine uygun olması durumunda sigortalanması şartıyla 20/10/2016 tarihli ve

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(e), (f), (g), (ğ), (h) ve (l) bentlerinde yer alan varlıklar.

ı) Sigortalanması şartıyla, 4721 sayılı Kanunun 704 üncü maddesinde belirtilen taşın-
maz mallar.

i) Bu fıkrada sayılan teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar üzerinde tesis edilebi-
lecek sınırlı ayni haklar.

j) Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar. 
(2) Üzerinde sınırlı ayni hak bulunan taşınmazlar ancak söz konusu taşınmazın değerini

düşüren mevcut ayni hak yükümlülüğünden arta kalan değeri kadar dikkate alınır. Bu değer
beşinci fıkra çerçevesinde yaptırılacak değerleme ile tespit edilir.

(3) Kurul; ihraççı ile teminata konu varlıkların niteliğini, likiditesini ve benzeri özel-
liklerini dikkate alarak ihraççılardan teminata konu varlıkların çeşitlendirilmesini ve/veya de-
ğiştirilmesini talep etmeye, söz konusu varlıkların hangi oranda teminat olarak kabul edilebi-
leceğini belirlemeye ve/veya teminata konu varlıkların düzenli olarak ve/veya arızi olarak ye-
niden değerlenmesini talep etmeye yetkilidir. 

(4) Teminata konu varlıkların teminat yöneticisine devredildiği veya bunlar üzerinde
teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis edildiği tarih itibarıyla aşağıdaki şartları sağlaması
zorunludur: 

a) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen varlıklar hariç, teminata konu varlıkların Tür-
kiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması, teminata konu varlığın alacak olması halinde ise söz
konusu alacağın borçlusunun Türkiye’de yerleşik kişilerden olması, 

b) Varlıkların üzerinde devri veya sınırlı ayni hak tesisini kısıtlayıcı yükümlülüklerin
bulunmaması. 

(5) Birinci fıkranın (h), (ı) ve (i) bentlerindeki teminata konu varlıkların piyasa değeri,
bu varlıkların teminat yöneticisine devrinden veya bunlar üzerinde teminat yöneticisi lehine
sınırlı ayni hak tesis edilmesinden önce Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçeve-
sinde belirlenir. Birinci fıkranın (ı) bendindeki varlıklar için iki farklı değerleme şirketinden
değerleme raporu alınması ve bu raporlarda tespit edilen değerlerden düşük olanının esas alın-
ması gerekir.

(6) Teminata konu varlıkların, teminat yöneticisinin borçları dışındaki bir nedenle hac-
zedilmesi, bir mahkeme kararı gereği veya kanuna dayalı işlemle teminat yöneticisinin mülki-
yetinden çıkması, tedbir uygulanması yahut yok olması gibi hallerde, ihraççı veya ilgili üçüncü
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kişi tarafından söz konusu varlıkların yerine aynı değerde yeni varlıkların ve/veya hakların üç
iş günü içerisinde teminat yöneticisine devredilmesi veya üzerinde teminat yöneticisi lehine
sınırlı ayni hak tesis edilmesi zorunludur. 

(7) Teminata konu varlıklara ait dönemsel gelirler, aksi teminat yönetim sözleşmesinde
kararlaştırılmadıkça teminata konu varlık değerine eklenir.

Teminata konu varlıklara ilişkin genel esaslar 
MADDE 6 – (1) Teminata konu varlıklar, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarından

doğan yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesini temin amacıyla sınırlı olmak üzere te-
minat yöneticisine devredilir veya bu varlıklar üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni
hak tesis edilir. Teminata konu varlıklar, teminat yöneticisinin malvarlığından ayrıdır ve ayrı
izlenir. Teminata konu varlıklar, teminat yöneticisinin borçları nedeniyle kamu alacakları için
olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir
ve ihtiyati haciz konulamaz. Teminata konu varlığın, teminat olarak devredildiği veya üzerinde
teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis edildiği hususu ilgili sicilde beyanlar hanesine
kaydedilir. 

(2) Bankalar, MKK veya diğer finansal kuruluşlar nezdinde tutulmakta olan teminata
konu varlıklar teminat yöneticisinin kendi varlığından ayrı hesaplarda izlenir. Teminat yöneticisi
adına açılacak olan hesapların teminat yönetim sözleşmesi gereği açılmış olduğu, bankalar,
MKK veya ilgili diğer finansal kuruluşlar tarafından açıkça tanımlanır ve bu hesaplar amacı
dışında kullanılamaz. Bu hesaplar teminat olarak gösterilemez, üzerinde blokaj, rehin ve benzeri
herhangi bir takyidat tesis edilemez. 

(3) Teminat yöneticisi tarafından teminata konu varlıklar için banka hesabı açtırılırken,
bankaya söz konusu hesaptaki varlığın teminat yönetim sözleşmesi gereği açılmış olduğu ve
herhangi bir şekilde kendi hesabı ile birleştirilmemesi gerektiği hususunda yazılı bilgi verilmesi
ve bankadan konuya ilişkin onay alınması zorunludur. Açılan hesap, teminat yöneticisinin ban-
ka nezdindeki diğer hesaplarından ayrıştırılabilecek şekilde isimlendirilir. Banka tarafından on
beş iş günü içerisinde konuya ilişkin onay verilmemesi durumunda teminat yöneticisi ilgili tu-
tarı başka bir bankaya aktarmak zorundadır. 

(4) Teminat yöneticisi tarafından Kanunun 31/B maddesi ve bu Tebliğ kapsamında te-
minata konu varlıkların korunması, muhafazası, idaresi, satışı ve benzeri işlemler için vergi
dahil yapılması gereken giderler teminata konu varlıklardan karşılanamaz. Teminata konu var-
lıklara ilişkin masrafların ve giderlerin ilgili özel düzenlemeler nedeniyle teminata konu var-
lıklardan karşılanmasının zorunlu olması halinde, bu kapsamda kesinti yapılan tutarlar ihraççı
tarafından üç iş günü içinde karşılanması zorunludur. Bu hususa teminat yönetim sözleşmesinde
yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teminat Yönetim Sözleşmesi

Teminat yönetim sözleşmesi ve asgari unsurları 
MADDE 7 - (1) Teminat yönetim sözleşmesi, ihraççı ile teminat yöneticisi arasında,

ihraççının ilgili sermaye piyasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülüklerini izahnamede
veya ihraç belgesinde belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirmesini sağlamak üzere te-
minata konu varlıkların teminat yöneticisine devredilmesi yahut bu varlıklar üzerinde teminat
yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin taahhüdü içeren ve teminat yönetici-
sinin teminata konu varlıkları korumayı, idare etmeyi ve gerektiğinde söz konusu varlıkları
paraya çevirerek ihraççının yatırımcılara olan yükümlülüklerinin ifasını sağlamayı, ihraççının
ilgili sermaye piyasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde
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ise teminata konu varlıkların bu varlıkları devredene iade edilmesine veya üzerindeki sınırlı
aynı hakkın kaldırılmasına ilişkin taahhüdü içeren yazılı sözleşmedir. 

(2) Teminat yönetim sözleşmesinde asgari olarak; 
a) Sözleşmenin hangi ihraçtan doğan ödeme yükümlülüğünün teminatını oluşturan var-

lıkları yönetmek üzere yapıldığı, 
b) İhraççının sermaye piyasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülüğünün ne ol-

duğu, bunun ne zaman ve ne şekilde yerine getirileceği, 
c) İhraççının temerrüdü dışında hangi hallerde alacağın teminattan karşılanmasının söz

konusu olabileceği ve her halde teminat yöneticisinin derhal bilgilendirileceği, 
ç) Teminata konu varlıkların zilyetliğinin hangi tarafta kalacağı ve zilyetliğe sahip ola-

cak tarafça bu varlıkların nasıl işletileceği ve/veya kullanılacağı,
d) Teminata konu varlıkları zilyetliğinde bulunduran kişinin teminat yöneticisi haricinde

bir kişi olması durumunda, bu kişinin talep halinde varlıkların durumu, kullanımı ve işletilme-
sine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi teminat yöneticisine vereceği hususunun ihraççı tarafından
taahhüt edilmiş olduğu, 

e) Teminata konu varlıkların olağan bakım ve koruma giderleri, olağandışı masrafları,
vergi yükümlülükleri, değerleme masrafları ile bu varlıklara ilişkin mevzuat yahut sözleşme
uyarınca zorunlu olarak ödenmesi gereken benzeri diğer yükümlülüklerin hangi tarafça karşı-
lanacağı, 

f) Tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu ile sözleşme uyarınca teminat yö-
neticisine ödenecek ücret ve ödeme esasları, 

g) Teminat yöneticisinin yükümlülüklerinden kaynaklanan operasyonel görevlerini kıs-
men veya tamamen üçüncü kişilere devredip devredemeyeceği ve devredilebilecek görevlere
ilişkin esaslar, 

ğ) Devredilecek veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilecek teminata konu varlıkların
bu Tebliğde belirtilen nitelikleri eksiksiz olarak sağladığının hangi aralıklarla, nasıl ve hangi
tarafça tespit edileceği,

h) Bu Tebliğdeki zorunlu haller haricinde, teminata konu varlığın taraflarca vade içe-
risinde değerlemesinin yapılıp yapılmayacağı,

yer alır.
Teminat yönetim sözleşmesine ilişkin genel esaslar 
MADDE 8 – (1) Teminat yönetim sözleşmesi, ihraç tavanı başvurusuna ilişkin belge-

lerle birlikte Kurula iletilir. Teminat yönetim sözleşmesi, ihraç tavanı tutarının tamamı için tek
seferde veya ihraç tavanı içerisinde gerçekleştirilecek tertip ihraçları için ayrı ayrı yapılabilir.
Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlar bakımından ihraç tavanı tutarının tamamı
için tek teminat yönetim sözleşmesi yapılarak sözleşmenin Kurula başvuru sırasında iletilmesi
halinde, her bir tertip ihracı için Kurula ayrıca başvuru yapılması zorunlu değildir. 

(2) Teminat yönetim sözleşmesinin ihraç tavanı tutarının tamamı için tek seferde ya-
pılması durumunda, Kurula başvuru sırasında iletilecek teminat yönetim sözleşmesinde, temi-
nata konu varlıkların her bir tertip ihracı bakımından açıkça ayrıştırılmış olması gerekir. Ay-
rıştırma işlemi teminata konu varlıkların hangi oranda, hangi tutarda ve hangi tertibe özgülen-
miş olduğu açıkça belirtilmek suretiyle yapılır. 

(3) Teminat yönetim sözleşmesinin ihraç tavanı dahilindeki tertipler için ayrı ayrı ya-
pılacak olması halinde ise ihraç tavanı başvurusuna ilişkin belgelerle birlikte taslak teminat
yönetim sözleşmesi Kurula sunulur. Bu durumda her bir tertip ihracından önce tertip ihraç bel-
gesinin onaylanması amacıyla Kurula başvuru yapılarak imzalı teminat yönetim sözleşmesinin
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Kurula iletilmesi gerekir. Bu fıkra uyarınca yapılacak ihraçlarda aynı varlığın birden fazla tertip
için teminata konu varlık olarak belirlenmesi halinde ise, varlığın ihraç edilecek tertibe hangi
oranda ve tutarda özgülendiği ilgili teminat yönetim sözleşmesinde açıkça belirtilir. 

(4) İhraçtan sonra teminat yönetim sözleşmesinde, izahname veya ihraç belgesinde,
yatırımcıların ilgili sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklarını tam ve zamanında alma-
larını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için söz konusu değişikliğin BASK
tarafından karara bağlanması gerekir. BASK toplantılarında Kurulun BASK’a ilişkin düzenle-
meleri uygulanır. 

(5) Teminat yönetim sözleşmesine, ilgili sermaye piyasası araçlarına ve bunların ihra-
cına ilişkin bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde Ku-
rulun diğer düzenlemeleri ile genel hükümler kıyasen uygulanır.

Temerrüt ve temerrüdün sonuçları 
MADDE 9 – (1) Sermaye piyasası aracının anapara, faiz ve benzeri ödemelerinin izah-

namede veya ihraç belgesinde öngörülen sürede yerine getirilmemesi temerrüt sayılır. Teminat
yönetim sözleşmesinde teminattan alacağın karşılanmasının söz konusu olacağı diğer durumlar
da belirlenebilir. Bu durumlar temerrütle aynı sonucu doğurur. 

(2) Teminat yöneticisi, temerrüt halinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde ön-
görülen diğer sebeplerle teminattan alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir
ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, temi-
natın açık arttırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine ge-
tirme yükümlülüğü olmaksızın, teminata konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar arasında
paylaştırabilir. 

(3) Temerrüt veya temerrütle aynı sonucu doğuran diğer hallerin meydana gelmesi du-
rumunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının; 

a) (a) bendinde belirtilen konvertibl döviz en geç izleyen iş gününde Türk Lirasına çev-
rilerek yatırımcılara ödenir. 

b) (b) bendinde belirtilen teminata konu varlıklar vadelerinde tahsil edildikçe yatırım-
cılara ödenir.

c) (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (j) bentlerinde belirtilen teminata konu varlıklar beş
iş günü içerisinde paraya çevrilerek yatırımcılara ödenir. 

ç) (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen teminata konu varlıkların değerleme yaptırılması
da dahil olmak üzere paraya çevrilmesi işlemlerine en geç otuz beş gün içinde başlanır. 

(4) Üçüncü fıkrada öngörülen değerleme işlemlerinde, Kurulun ilgili düzenlemeleri
esas alınır. 

(5) Teminata konu varlıkların, ihraççının ödeme yükümlülüklerini karşılayacak kadarlık
kısmı paraya çevrilir. 

(6) Teminata konu varlıkların paraya çevrilmesiyle elde edilen tutarın, yatırımcıların
tamamının alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde teminat yöneticisi tarafından yatırım-
cılara oransal olarak ödeme yapılır. Bu fıkra kapsamında oransal ödeme tutarı; teminata konu
varlıkların paraya çevrilmesi sonucunda elde edilen satış tutarının ihraççının ilgili sermaye pi-
yasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülüğüne bölünmesi suretiyle bulunan oranın, birim
sermaye piyasası aracının sağladığı alacak tutarı ile çarpılması suretiyle, aşağıdaki şekilde he-
saplanır:

a) Oransal Ödeme Tutarı=(Teminatların Satış Tutarı/İhraççının Ödeme Yükümlülükleri)
x Birim Sermaye Piyasası Aracının Sağladığı Alacak
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(7) Teminat yöneticisi yatırımcılara yapacağı ödemeleri MKK aracılığı ile gerçekleşti-
rebilir. Bu hususa teminat yönetim sözleşmesinde yer verilir.

İhraççının hak ve yükümlülükleri 
MADDE 10 – (1) İhraççı, teminat yönetim sözleşmesi kapsamında ihraca ilişkin yü-

kümlülüklerini karşılamak üzere 5 inci maddede belirtilen varlıkları teminat yöneticisine dev-
retmek yahut bu varlıklar üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis etmekle yü-
kümlüdür. 

(2) İhraççı, teminat yöneticisinden, sermaye piyasası aracı ihracından doğan dönemsel
ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde sermaye piyasası aracının ödenen/itfa edilen
kısmına denk gelen oranda, satılamayan sermaye piyasası aracı olması halinde ise satılamayan
kısma denk gelen oranda teminata konu varlığın iadesini;

a) İzahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslara uygun olması, 
b) İlgili sermaye piyasası aracına ilişkin devam eden ödeme yükümlülüğünü 4 üncü

maddenin dördüncü fıkrası da gözetilmek suretiyle yeterli oranda teminata konu varlığın te-
minat yöneticisinde muhafazasına devam edilmesi,

kaydıyla talep edebilir. 
(3) İhraççının sözleşme imzaladığı teminat yöneticisinin ticaret unvanı, hangi ihraçla

ilgili olarak atandığı ve yetkileri, her halükarda Kurulca onaylanan izahname veya ihraç belgesi
kapsamında yapılacak ilk satıştan önce, teminat yöneticisinin sonradan değişmesi durumunda
ise sözleşmenin imza tarihinden itibaren üç iş günü içinde ihraççı tarafından, ihraççının mer-
kezinin bulunduğu yerin ticaret siciline ayırt edici şekilde tescil ve TTSG’de ilan olunur.

Teminat yöneticisinin hak ve yükümlülükleri 
MADDE 11 – (1) Teminat yöneticisi, bu Tebliğ kapsamında teminatlı ihraç edilen ser-

maye piyasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülüğünün teminatını teşkil etmek üzere
mülkiyeti kendisine devredilen veya üzerinde lehine sınırlı ayni hak tesis edilen varlıkların
sevk ve idaresinin sağlanması, korunması, muhafazası, bunlara ilişkin hukuki yollara müracaat
edilmesi, temerrüt halinde ya da kanun veya sözleşmede öngörülen diğer sebeplerle, teminattan
alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; teminata konu varlıkların paraya çevrilmesine,
teminata konu varlıkların satış tutarının yatırımcılar arasında paylaştırılmasına, yatırımcıların
alacağı karşılandıktan sonra arta kalan değer olursa bunun teminat verene iade edilmesine, ser-
maye piyasası aracının itfa edilmesi halinde teminata konu varlıkların teminat verene iade edil-
mesine, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması da dahil diğer her türlü iş ve işlemlerin
yerine getirilmesine yetkili ve görevlidir. 

(2) Teminat yöneticisi, teminata konu varlıklara ilişkin tapuya tescil işlemleri, araç sicili,
taşınır rehin sicili ve benzeri sicillerde yapılacak rehin, ipotek veya herhangi bir ayni hakkın,
şerhin, takyidatın, hak ve alacağın tescili, kaydı ve bunlar için gerekli olan her türlü işlem dahil
olmak üzere teminatın tesisi, terkini, fekki, sona erdirilmesi konusundaki tüm iş ve işlemleri
kendi adına ve yatırımcılar hesabına yerine getirmeye yetkilidir. 

(3) Teminat yöneticisi, teminata konu varlıkları devralacağı veya bunlar üzerinde lehine
ayni hak tesis edileceği tarih itibarıyla söz konusu varlıkların Tebliğde veya izahname ya da
ihraç belgesinde öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadığını kontrol eder; kontrol sonucunda, ön-
görülen nitelikleri taşıyanları teminat olarak kabul edip teminat tesis işlemlerini gerçekleştirir.
Teminatlı ihraç edilen sermaye piyasası aracı itfa olana kadar, söz konusu nitelikleri taşımadığı
anlaşılan varlıkların olması durumunda ise, bunların gerekli nitelikleri taşıyanlarla derhal de-
ğiştirilmesini ihraççıdan talep eder. Anılan nitelikleri taşımadığı anlaşılan varlıkların en geç
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beş iş günü içinde nitelikleri uygun olanlarla değiştirilmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamındaki
hususlara ayrıca teminat yönetim sözleşmesinde yer verilir. 

(4) Teminat yöneticisi, mevzuat ve teminat yönetim sözleşmesi kapsamında üstlendiği
görev ve sorumlulukları, ilgili sermaye piyasası aracına sahip olan yatırımcıların menfaatlerini
gözeterek, iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde, sadakat, özen ve titizlikle yürütür. 

(5) Teminat yönetim sözleşmesinde teminat yöneticisinin yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen devredebileceğinin düzenlendiği hallerde, teminat yöneticisi devrettiği yetkilerin
Tebliğe ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirilip getirilmediği hususunda gerekli kontrolleri
sağlamakla, devralanın yürüttüğü işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin bir örneğini temin etmek
ve saklamakla yükümlüdür. 

(6) Beşinci fıkra çerçevesinde yükümlülükleri devralacak kişiler ile teminat yöneticisi
arasında ayrı bir sözleşme yapılır. Yapılacak sözleşme hakkında 17/12/2013 tarihli ve 28854
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hak-
kında Tebliğ (III-39.1)’in 52 nci maddesinin birinci fıkrası kıyasen uygulanır. 

(7) Yetki ve yükümlülüklerin kısmen veya tamamen devredilmesi veya teminata konu
varlıkların zilyetliğinin ihraççıda ya da üçüncü kişide bırakılması teminat yöneticisinin bu Teb-
liğden ve diğer mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Teminat yöneti-
cisinin sorumluluklarını azaltan ya da ortadan kaldıran sözleşmeler geçersizdir.

Teminat yönetim sözleşmesinin sona ermesi 
MADDE 12 – (1) Teminatlı olarak ihraç edilen sermaye piyasası aracı ihracından doğan

ödeme yükümlülüğünün ifa edilerek sermaye piyasası araçlarının itfası veya teminat varlıkların
paraya çevrilerek yatırımcılara yapılacak ödeme işlemlerinin tamamlanması ile teminat yönetim
sözleşmesi sona erer. 

(2) Teminata konu varlıkların sözleşmeye uygun şekilde saklanmadığı, muhafaza ve
idare edilmediği, korunmadığı ve/veya varlıkların teminat yönetim sözleşmesinde belirlenen
şekilde kullanılmadığı ve/veya işletilmediği ya da teminat yöneticisinin teminata konu varlıkları
amacı dışında kullandığı hallerde, bu durumun ihraççı tarafından öğrenildiği tarihten itibaren
üç iş günü içerisinde ihraççı tarafından yapılacak bildirim üzerine beş iş günü içinde teminat
yöneticisi tarafından sözleşmeye uygunluğun sağlanmaması halinde, bu sürenin sonundan iti-
baren üç iş günü içinde teminat yönetim sözleşmesi ihraççı tarafından feshedilir. Bu fıkra kap-
samında teminat yönetim sözleşmesinin feshi durumunda Kurul, teminat yöneticisinden, te-
minata konu varlıkların değerlemesinin yaptırılmasını talep edebilir. 

(3) Teminat yöneticisinin teminata konu varlıkları amacı dışında kullandığının Kurulca
tespit edilmesi halinde, Kurul teminat yönetim sözleşmesinin sona erdirilmesini isteyebilir. 

(4) Teminat yöneticisinin faaliyet izninin iptali, faaliyetlerinin sürekli veya geçici olarak
durdurulması, genel saklama yetkisinin iptal edilmesi hallerinde söz konusu halin gerçekleştiği
tarih itibarıyla teminat yönetim sözleşmesi sona erer. 

(5) 13 üncü maddede düzenlenen teminat yöneticisinin bağımsızlığını zedeleyen veya
Kurulca bağımsızlığı zedeleyen haller arasında değerlendirilen durumların meydana gelme-
sinden itibaren otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde teminat yönetim sözleş-
mesi sona erer. 

(6) İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki hallerde teminat yönetim sözleş-
mesinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içerisinde ihraççı tarafından yeni bir teminat yö-
neticisi ile bir teminat yönetim sözleşmesi yapılarak Kurulun onayına sunulur. İhraççının yeni
bir teminat yöneticisi ile sözleşme imzalaması ile birlikte teminata konu varlıklar üzerinde eski
teminat yöneticisi lehine tesis edilen mülkiyet dahil bütün hak, imtiyaz ve yetkiler ilgililerce
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yeni teminat yöneticisine devredilir. İhraççı yeni bir teminat yöneticisi ile sözleşme imzalayıp,
teminata konu varlıklar yeni teminat yöneticisine devredilinceye kadar teminata konu varlıklara
ilişkin mevcut teminat yöneticisinin görev, hak ve sorumlulukları devam eder. Bu maddede sa-
yılanlar dışındaki herhangi bir sebeple teminat yönetim sözleşmesinin sona ermesi halinde de
bu fıkra hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teminat Yöneticisi

Teminat yöneticisinin bağımsızlığı 
MADDE 13 – (1) Teminat yöneticisi ile ihraççı ilişkili taraf olamaz. 
(2) Teminat yönetim sözleşmesinin akdedilmesinden sona ermesine kadar geçen sürede

teminat yöneticisi ve/veya teminat yöneticisinin yönetim kontrolüne sahip pay sahibi ile ihraççı
ve/veya ihraççının yönetim kontrolüne sahip pay sahibi arasında, sözleşme kapsamındaki ser-
maye piyasası aracının tedavülde bulunan nominal değerinin yüzde otuzu veya fazlasına denk
tutarda; 

a) Halka arza aracılık hizmeti sağlanamaz.
b) Herhangi bir surette borç ilişkisi kurulamaz.
c) Teminat yöneticisi veya teminat yöneticisinin yönetim kontrolüne sahip pay sahibi

veya yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü tarafından ihraççı lehine veya ihraççı tarafından
bu kişiler lehine rehin, ipotek, kefalet, taahhüt, garanti ve benzeri teminat verilemez. 

(3) Teminat yöneticisi veya teminat yöneticisinin yönetim kontrolüne sahip pay sahibi
veya yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü, ikinci fıkrada sayılan iş ve işlemleri gerçekleş-
tiren üçüncü kişilerin yüzde yirmi ve üzeri oranında oy hakkı sağlayan ortağı olamaz veya
imza yetkilisi olarak görev alamaz.

(4) Teminat yöneticisi, teminat yönetim sözleşmesi kapsamında üstlendiği görevlerin
yerine getirilmesi esnasında teminata konu varlıklara veya ihraççıya ilişkin elde ettiği bilgilerin
gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu bilgiler yatırım kuruluşlarının müşterilerine
sunduğu yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği veya genel yatırım tavsiyesi gibi hizmetler
de dahil olmak üzere menfaat elde etmek amacıyla kullanılamaz.

Teminat yöneticisinde ve personelinde aranacak nitelikler 
MADDE 14 – (1) Teminat yöneticisi, teminat yönetim sözleşmesi kapsamında üstlen-

diği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesini teminen; 
a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı belgesine sahip ve finansal piyasalarda

en az beş yıllık deneyimi olan bir birim yöneticisi ile ona bağlı olarak çalışacak yeterli sayıda
personel bulundurur.

b) Teminat yöneticiliği hizmetinden dolayı edinilen bilgilerin, ihraççı ve yatırımcıların
çıkarlarına aykırı olarak kurum dışında ve kurum içinde farklı birimler arasında paylaşılmasını
engelleyecek gerekli kurumsal yapıyı kurar, bu amaca yönelik tedbirleri de içeren teminat yö-
neticiliği sorumluluklarına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturur ve gerekli iç kontrol meka-
nizmalarını kurar.

(2) Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin; 
a) Yükseköğrenim görmüş olması, 
b) Kendisi veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı veril-

memiş ve konkordato ilan edilmemiş olması, 
c) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerek-

tiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, 
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ç) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması, 
d) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye ka-
rarı verilmemiş olması, 

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme
veya bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanıl-
ması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya
haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmuş olmaması, 

f) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki suçlardan, mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı
Bankalar Kanunu ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun hapis cezası
gerektiren hükümlerine göre, sonradan affa uğramış olsa dahi, mahkûm olmaması, 

g) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-
nunda düzenlenen suçlardan mahkûm olmaması,

gereklidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamunun Aydınlatılması, Kayıtların Tutulması ve Saklanması

Teminat raporunun hazırlanması 
MADDE 15 – (1) Teminat yöneticisi; 
a) İlgili sermaye piyasası araçlarının ihracını takip eden altı aylık dönemler itibarıyla, 
b) Temerrüt veya temerrütle aynı sonucu doğuran diğer hallerin ortaya çıkması duru-

munda, 
c) Teminata konu varlığın paraya çevrilmesi işlemi sonuçlandığında, 
ç) Kurul tarafından istenecek diğer hallerde,
Ek-1’de yer alan örneğe uygun teminat raporunu on iş günü içinde hazırlar. 
(2) İlgili sermaye piyasası araçlarının ihracını takip eden her altı aylık döneme ilişkin

hazırlanan teminat raporunda teminat varlıkların niteliklerini koruyup korumadıklarına, temi-
nata konu varlıkların muhafazası ve idaresine ilişkin bilgiler, varsa nakden katlanılan giderler
ile tahsil edilen gelirler gösterilir. 

(3) Teminata konu varlığın paraya çevrilmesi işlemi sonuçlandığında hazırlanan teminat
raporunda söz konusu varlıkların paraya çevrilmesine yönelik işlemlere ilişkin süreç, yapılan
tahsilata ilişkin bilgi, ihraççının sermaye piyasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülü-
ğünün ne kadarını karşıladığı ve varsa satış işleminde alıcının nasıl belirlendiği ile varsa de-
ğerleme raporuna ilişkin bilgiler sunulur. 

(4) Teminat raporunun hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğ-
ruluğundan teminat yöneticisi sorumludur. 

(5) Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde teminat raporunun ha-
zırlanmasına ilişkin olarak ek süre verilebilir.

Teminat raporunun kamuya açıklanması 
MADDE 16 – (1) 15 inci madde çerçevesinde hazırlanan teminat raporu, imzalandığı

tarihi takip eden iş günü kamuya açıklanır. 
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(2) Teminat raporunun kamuya açıklanması teminat yöneticisi tarafından KAP’ta ya-
pılır. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının tahsisli olarak veya borsada işlem görmeyecek
şekilde nitelikli yatırımcılara satılması durumunda, bu madde kapsamında yapılması gereken
ilanlar MKK aracılığıyla ilgili yatırımcılara elektronik ortamda iletilir ve ayrıca ihraççının in-
ternet sitesinde yayımlanarak yatırımcıların erişimine açık tutulur. MKK aracılığıyla yapılacak
duyuruların gönderim şekli ve usulüne ilişkin esaslar MKK tarafından belirlenir.

Özel durum açıklamaları 
MADDE 17 – (1) Teminat yöneticisi, aşağıdaki durumlarda ihraççının tabi olduğu ka-

muyu aydınlatmaya ilişkin Kurul düzenlemelerinde belirtilen usulde özel durum açıklaması
yapar: 

a) Teminat yönetim sözleşmesinde değişiklik yapılması.
b) 12 nci maddeye göre bağımsızlığı zedeleyen hallerin ortaya çıkması ve bu durumların

nasıl giderileceği.
c) Teminata konu varlıkların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h), (ı) ve (i) bentleri

dışında kalan varlıklardan oluşması halinde, teminata konu varlıkların teminat yöneticisine de-
vir veya üzerlerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis edilme tarihindeki değerinde
yüzde yirmi beşi aşan oranda azalma olması ve yüzde yirmi beşi aşan orandaki azalmadan
sonra her ilave yüzde yirmilik azalmada.

ç) İlgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin ödemeler haricinde, teminat yönetim söz-
leşmesi ile ihraççının üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

d) İlgili sermaye piyasası aracı ihracından kaynaklanan ödeme yükümlülüğünün temi-
nattan karşılanması söz konusu olduğunda ve bu süreçte; 

1) Değerlemeye tabi teminata konu varlıkların bulunması halinde değerlemeyi yapacak
kuruluşlarla anlaşmaya varılması ve hazırlanan değerleme raporlarının sonuçları.

2) Teminata konu varlıkların paraya çevrilmesi işlemlerinin sonuçlanması ve elde edilen
satış bedelinin yatırımcılar arasında paylaştırılması.

3) Teminata konu varlıkların paraya çevrilmesi işlemlerinde karşı tarafın ihraççının
veya teminat yöneticisinin ilişkili tarafı olup olmadığı.

4) İlgili sermaye piyasası aracı ihracından kaynaklanan ödeme yükümlülüğünün ihraççı
tarafından yerine getirilmesi ile birlikte teminata konu varlıkların teminat verene iade edilmesi
veya üzerinde tesis edilmiş olan sınırlı ayni hakkın kaldırılması.

e) İhraççının temerrüdü veya temerrütle aynı sonucu doğuran diğer hallerin meydana
gelmesi.

f) Kurulun gerekli göreceği diğer durumlar. 
(2) İhraççı; teminat yönetim sözleşmesi ile teminat yöneticisinin üstlendiği yükümlü-

lüklerin yerine getirilmemesi halinde, Kurulun kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde
belirtilen usulde özel durum açıklaması yapmakla yükümlüdür.

Teminata konu varlıklara ilişkin kayıtlar 
MADDE 18 – (1) Teminat yöneticisi tarafından teminata konu varlıklara ilişkin teminat

defteri tutulur. Her ihraca ilişkin teminata konu varlıklar için ayrı bir teminat defteri tutulur.
Teminat defteri elektronik ortamda tutulabilir. Bu durumda teminat yöneticisi, bilgilerin de-
ğiştirilmemesi ve belirtilen süre kadar saklanması konusunda gerekli önlemi almak zorunda-
dır.

(2) Teminat defterinde tutulacak kayıtlarda asgari olarak; 
a) Bankalar ve finansman şirketlerince verilen krediler ile Toplu Konut İdaresi Başkan-

lığının gayrimenkul satışından kaynaklanan alacaklarına ilişkin olarak; borçluların adı, para
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birimi, anapara değeri, kredinin veriliş tarihi, vadesi, faiz/getiri oranı, faiz/getiri hesaplama
metodu, varsa azami faiz/getiri oranı ve tutarı ile endeks bilgileri, ödeme planı ve sigorta bil-
gilerine, 

b) Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklara ilişkin olarak; kiracının ve ki-
ralayanın adı, kira bedeli ve ödeme planı bilgilerine, 

c) Mal ve hizmet üretiminde bulunan anonim ortaklıkların ticari alacakları ile ilgili ola-
rak; borçlunun adı, para birimi, anapara değeri, vadesi, varsa faiz/getiri oranı ve ödeme planı
bilgilerine, 

ç) Varlığın teminatına ilişkin olarak; teminatın niteliği, rehin ve sicil bilgileri, değerle-
mede bulunan değeri ve sigorta bilgilerine, 

d) Nakde ilişkin olarak; nakdin tutarına, para birimine ve nakdin tutulduğu banka hesap
bilgilerine, 

e) Menkul kıymetlere ve kıymetli evraka ilişkin olarak, kıymetin türü ve işlemin tipine
göre; varsa fon kodu, ISIN kodu, sayısı, ihraç tarihi, ihraç değeri, ihraççısı, nominal değeri,
para birimi, vadesi, faiz/getiri oranı, faiz hesaplama metodu, ödeme planı, saklayıcıdaki hesap
numarasına ilişkin bilgilere ve kıymetli evrakın temsil ettiği varlığın niteliği ve miktarı veya
kıymetli evrakın ayırdedilebilmesini sağlayan diğer niteliklerine, 

f) Taşınmazlara ilişkin olarak taşınmazın tapu bilgilerine, 
g) 6750 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alanlar dahil taşınır

mallara ilişkin olarak; varlığın türüne göre ayırt edici nitelik oluşturan yaş, cins, marka, ta-
mamlanma yüzdesi ve benzeri bilgiler dahil olmak üzere varlığa ilişkin önemli bilgilere, 

ğ) Kıymetli madenlere ilişkin olarak; bunların cinsi, saflığı ve miktarına ilişkin bilgilere, 
h) Sınırlı ayni haklara ilişkin olarak; hangi varlıklar üzerinde tesis edildiği ve niteliği

ile ilgili bilgilere,
ı) Kurulca gerekli görülecek diğer hususlara, 
yer verilir.
Teminat yöneticisinin belge saklama yükümlülüğü 

MADDE 19 – (1) Teminat yöneticisi, 18 inci maddede düzenlenen teminat defterini,
teminattan kaynaklanan görev ve sorumlulukların ifasına ilişkin taraf olunan tüm sözleşmeleri,
yapılan tüm yazışmaları ve ilgili yetkili organ kararlarını bunların düzenlenme tarihlerinden
itibaren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesi uyarınca on
yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. 

(2) Teminat yöneticisi tarafından devralınan varlıklara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin,
varsa elektronik kopyaları ile birlikte düzenlenme tarihlerinden itibaren beş yıldan az olmamak
üzere ilgili sermaye piyasası aracının itfasına; temerrüt veya temerrüt ile aynı sonuçları doğuran
durumların ortaya çıkması halinde ise yatırımcılara yapılan ödeme süreci tamamlanana kadar
geçecek süre boyunca saklanması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 893 

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

 
 931 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 934 

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

 
 990 

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

 
 991 
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Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 917 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
UIC60 VE S49 BETON TRAVERSLİ MAKAS İÇİN 8 KALEM DÖKÜM 

MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Uıc60 ve S49 Beton Traversli 

Makas İçin 8 Kalem Döküm Malzemelerinin Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 
İhale Kayıt No : 2022/49264 
1- İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı  : UIC60 VE S49 BETON TRAVERSLİ MAKAS 

İÇİN 8 KALEM DÖKÜM MALZEMELERİNİN 
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 16.02.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 250 TL’nin T.C. 
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir. 
 1027/1/1-1 

—— • —— 
S-49 MAKAS İÇİN 30.000 ADET HAZIR ÇELİK SELETİN ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan S-49 Makas İçin 30.000 Adet Hazır 

Çelik Seletin Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 
İhale Kayıt No : 2022/49276 
1- İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  
c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 
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2- İhale konusu malın adı ve miktarı  : S-49 MAKAS İÇİN 30.000 ADET HAZIR 
ÇELİK SELETİN TEKNİK ŞARTNAMEYE 
GÖRE ALIMI  

3- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS 
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 16.02.2022 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 250 TL’nin T.C. 
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir. 
 1027/2/1-1 

—— • —— 
BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/49130 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 520 87 41 -520 89 49  
c) Elektronik Posta Adresi  : basrimeletli@tcdd.gov.tr  
2- İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KILIÇLAR 

İSTASYONUNDA 10.000 METREKÜP BALAST ALIMI İŞİ 
3- Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı 
ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti 
ve numune alma için idareye başvuracaktır. 

4- İhalenin Saati: 08/02/2022 Salı günü, saat 14:00 
5- İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Satınalma Stok Kontrol Servis 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
6- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 08/02/2022 Salı günü, saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 600,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 1010/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1033/1/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1033/2/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1033/3/1-1 
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1075/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1044/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1044/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1026/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1045/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek 
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına 
göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-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, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru 
yapabilirler.) 

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

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

f) Özel şartlar bölümünde anılan unvan ve sürelerde çalışıldığının belirlenmesinde SGK 
Barkotlu hizmet dökümünde unvan kodları ve/veya kurumdan alınan ve unvan süre bildiren 
çalışma belgesi esas alınacaktır. 

B-ÖZEL ŞARTLAR 
1. YAZILIM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 

Katına Kadar) 
a) 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, 
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b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az on iki (12) yıl 
çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde takım lideri, koordinatör veya proje mimarı 
olarak toplam en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

ç) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 
e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
f) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
g) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ğ) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve 

üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 
h) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. 

Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak, 
ı) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 
j) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL 

ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
l) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
m) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve 

yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
n) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe 

sahibi olmak, 
o) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
ö) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak, bu 

araçların yöneticiliğini (“Admin” liğini) yapmış olmak ve bu araçların sürüm yükseltme 
süreçlerinde bulunmuş olmak, 

p) Kubernetes, Docker teknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak, 
r) Oracle Fusion Middleware ürünlerine hakim olmak, 
s) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak, 
ş) Teknik şartname hazırlık çalışmaları hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
2. SİSTEM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 

Katına Kadar) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl sistem ve veritabanı yönetimi 
projelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language 
(Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak, 
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ç) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı 
Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak, 

d) Linux üzerinde yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli Oracle ya da 
PostgreSQL veri tabanı yönetmiş olmak, 

e) Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, felaket yönetim ve iş 
sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, 

f) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak, 
g) Sunucu, depolama ve sanallaştırma mimarilerine hakim olmak, 
ğ) Veri merkezi altyapı bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
h) Global ve lokal servis sağlayıcıların bulut teknolojileri ürünlerine hakim olmak, 
ı) En az 5 yıl Bilgi Teknolojileri alanında teknik ekip yöneticiliği yapmış olmak, 
i) Application Performance konularında bilgi sahibi olmak, 
j) Küme halinde sistemler ve uygulamalar ile çalışmış olup mimarisinin tasarımın 

oluşturulması, konfigürasyon ve kurulum konusunda deneyim sahibi olmak, (ElastichSearch, 
Casandra, Grafana, Prometheus, Redis, Mongodb vb.) 

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak. 

3. KIDEMLİ AĞ YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 
Tavanının 4 Katına Kadar) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve 
elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

b) En az 5 (beş) yıl omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, DDOS, içerik 
filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin 
kullanıldığı ve en az 10.000 (on bin) kullanıcı/cihaz yönetilen bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem 
Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak, 

c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) DNS, DMVPN, mGRE, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP 
IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Checkpoint, PaloAlto, Cisco Firepower, Fortigate güvenlik ürünlerinden biri veya daha 
fazlası hakkında yetkinliğe ve saha tecrübesine sahip olmak, 

e) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,(F5,Citrix) 
f) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
g) IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme 

tecrübesine sahip olmak, 
ğ) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak, 
h) Network Packet Broker cihaz cihazları kullanımı hakkında ve bilgi tecrübe sahibi 

olmak, 
ı) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network 

analiz araçları kullanmış olmak, 
i) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir 

kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, 
j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna 
ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

l) Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim ve 
saha tecrübesine sahip olmak, 

m) Video Konferans sistemleri ve kripto cihazları yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye 
sahip olmak, 

n) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikası 
sahip olduğunu belgelemek, 

o) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Security ( CCNP 
Security ) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, 

ö) Halen geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip 
olduğunu belgelemek. 

4. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık 
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) 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, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 
olmak, 

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi 
Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş 
olmak, 

ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, 
Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, 
ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak, 

e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web 
Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak, 
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak, 
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
5. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
a) 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, 
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b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 
olmak, 

c) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, 
ç) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hâkim olmak, 
d) EJB 3.X kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak, 
e) REST web servis, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Coherence ve CohSQL konularında tecrübe sahibi olmak, 
g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Oracle ve PostgreSQL veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar 

geliştirmiş olmak, 
h) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi 

olmak, 
ı) OpenLayers ve/veya LeafLet konularında tecrübe sahibi olmak, 
i) JMS topic/queue sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak, 
j) WebSocket programlama konusunda tecrübe sahibi olmak, 
k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak, 
l) Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
6. KIDEMLİ VERİ AKTARIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
a) 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, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ETL uzmanı, Veri uzmanı, Veri Ambarı 
Uzmanı, Raporlama Uzmanı, İş Zekası Uzmanı vb. pozisyonların birinde olarak en az beş (5) yıl 
çalışmış olmak, 

c) SAP BI, SAP BO ve PowerBI vb. platformlarından herhangi birinde tecrübe sahibi 
olmak, 

ç) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim 
sahibi olmak, 

d) ETL işlemleri kullanarak datanın kaynak sistemden hedef sisteme transferini 
gerçekleştirebiliyor olmak, 

e) ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL 
performansını artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi 
olmak, 

g) PostgreSQL veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirmiş olmak, 
ğ) İlişkisel Veritabanları (DB2, Oracle, MSSql vb.) hakkında deneyimli olmak, 
h) Veri ambarı metodolojileri, veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri 

dönüşümü, veri entegrasyonları, veri mimarisi ve analitikleri alanlarında bilgi sahibi olmak, 
ı) Veri aktarım işlemleriyle ilgili tasarım ve planlama yapabiliyor olmak, 
i) Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek, analitik düşünce yeteneğine 

sahip ve çözüm odaklı olmak, 
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak. 
TERCİHEN; 
a) Muhasebe, Gelir, Taşınır uygulama ve iş akışlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
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7. KIDEMLİ MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık 
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar ) 
a) 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, 

b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az beş (5) yıl iş tecrübesi olmak, 
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak, 
ç) Android geliştiriciler için Java yada Kotlin programlama dillerinde en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak, 
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google 

Developers Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak, 
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile 

grafik düzenleme becerisine sahip olmak, 
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak, 
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak, 
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak, 
h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
8. KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katına Kadar) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve 

elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

b) En az 5 (beş) yıl omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük 
dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve 
en az 10.000 (on bin) kullanıcı/cihaz yönetilen bir Veri Merkezi/Bilgi İşlem Merkezinde ağ 
uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak, 

c) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 
Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) DNS, DMVPN, mGRE, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP 
IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
g) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak, 
ğ) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak, 
h) Network Packet Broker cihaz cihazları kullanımı hakkında ve bilgi tecrübe sahibi 

olmak, 
ı) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network 

analiz araçları kullanmış olmak, 
i) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir 

kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, 
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j) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında 
bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna 
ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

l) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
m) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP) 

sertifikası sahip olduğunu belgelemek, 
n) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional Security (CCNP 

Security) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, 
o) Halen geçerli durumda olan Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip 

olduğunu belgelemek. 
9. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI - KATEGORİ A (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
a) 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, 

b) En az 10.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System 
Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem 
merkezinde, en az 5 (beş) yıl sistem yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek, 

c) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, 
başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

ç) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım 
artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

d) Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif 
Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri 
Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, 
cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak, 

e) Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu 
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak, 

g) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

ğ) İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

h) Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi 
olmak, 

ı) Aşağıdaki sertifikalardan en az 3’üne sahip olduğunu belgelemek: 
1. MCITP -Server Administrator, 
2. MCITP -Enterprise Administrator, 
3. MCSA -Windows Server, 
4. MCSE -Core Infrastructure, 
5. VMware Certified Professional. 
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10. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI - KATEGORİ B (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) 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, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 
olmak, 

c) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda 
çalışmış olmak, 

ç) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları 
(Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak, 

d) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, 
e) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi 

sahibi olmak, 
f) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe 

sahibi olmak, (Zabbix vb.) 
g) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak, 
ğ) Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak, 
ı) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. 

Web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
i) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servislerini yönetme kabiliyetine sahip en az 

5000 adet Client bulunduran bir Sistemi yönetmiş olmak, 
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine, yoğun iş 

temposuna ve iletişimine uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
a) WEB ve Masaüstü uygulamalar için CI/CD pipeline ortamının (yazılım kurulum 

altyapısı dâhil) ve gerekli araçların geliştirilmesi/sağlanması ve bu araçların idamesinin yapılması, 
b) Container platformlarının yönetimi ve idamesi, (özellikle Docker) 
c) Maven, Selenium araçları ile çalışmış ya da bilgi sahibi olmak. 
11. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 
olmak, 

c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi 
Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş 
olmak, 
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ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, 
Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, 
ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak, 

e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web 
Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak, 
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
12. JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 
olmak, 

c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven. 
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak, 
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, 
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon, 

yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama 
sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak, 

g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli 
olmak, 

ğ) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hâkim 
olmak, 

h) CDI konularında deneyim sahibi olmak, 
ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 
13. VERİTABANI UZMANI (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç 
(3) yıl çalışmış olmak, 

c) Linux üzerinde yüksek erişilebilir mimaride kurulu olarak çalışan büyük ölçekli 
PostrgreSQL veri tabanı yönetmiş olmak, 

ç) PostgreSQL yüksek erişilebilirlik, kümeleme, yedekleme, yük dengeleme vb amaçlar 
için kullanılan Patroni, Consul, etcd, pgpooler, haproxy vb. açık kaynak servislere ve çalışma 
mantıklarına hakim olmak, 

d) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) AlwaysOn, Mirroring, Failover Cluster gibi teknolojilerde bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
f) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi 

sahibi olmak, 
g) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

tercihen mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme konularında 
hakim olmak, 

ğ) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak, 
h) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe 

sahibi olmak, 
ı) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve 

kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek, 
i) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
14. ENTEGRASYON GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilişim personeli olarak en az üç (3) yıl çalışmış 
olmak, 

c) Öncelikle Oracle Api Gateway olmak üzere, IBM DataPower , Apache Servicemix, 
Redhat Fuse, Mule ESB, Oracle Service Bus, Microsoft Biztalk, Tibco ESB., CA Layer7, Apigee, 
Apinizer, KrakenD ürünlerinden en az birini kullanmış olmak, 

ç) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 
deneyim sahibi olmak, 

d) C#, Web API, NET Framework, Net.Core, konularında konusunda en az 3 yıl bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

e) PL/SQL ve SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak, 
f) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak, 
ğ) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
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TERCİHEN; 
a) XML,XSL,JSON,XQuery ve XPath konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
b) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve 

yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
15. İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

b) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 
üç (3) yıl tecrübesi bulunmak, 

c) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans 
ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak, 

ç) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
d) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine 

sahip olmak, 
e) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve 

prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
g) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
h) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ı) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
i) Temel SQL bilgisine sahip olmak, 
j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak, 
k) Tercihen görüntü işleme alanlarında tecrübe sahibi olmak, 
l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
16. MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

 



26 Ocak 2022 – Sayı : 31731 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş tecrübesi olmak, 
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak, 
ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama dillerinde en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak, 
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google 

Developers Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak, 
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile 

grafik düzenleme becerisine sahip olmak, 
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak, 
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak, 
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak, 
h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 
1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve 

Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 01-07.02.2022 tarihleri 
aralığında gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya 
bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) 
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez 
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini 
ibraz ederek temin edebilirler. 

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler; 
a) Özgeçmiş, 
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu 

belge), 
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki 

çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Buna göre; Genel ve özel şartlar bölümünde anılan unvan 
ve sürelerde çalışıldığının belirlenmesinde SGK barkotlu hizmet dökümünde unvan kodları 
ve/veya kurumdan alınan ve unvan süre bildiren çalışma belgesi esas alınacaktır. 

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki 
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 
deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge 
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday 
yazılı sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde            
11 Şubat 2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2022 – Sayı : 31731 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 
Yazılı sınav 24 Şubat 2022 Perşembe Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No: 4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde 
yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte 
yayınlanacaktır. 

Sözlü sınav 08-10 Mart 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) 
adresinde yapılacaktır. 

V. DEĞERLENDİRME 
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü 

sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak 
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde 
itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı 
dereceleri tespit edilecektir. 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
VII. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (11.488,07) ÖZEL ŞARTLAR 
başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz 

edeceklerdir. 
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu 

istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 1028/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 
arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 
sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI; 
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 

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

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.) 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen 
sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki 
hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. 

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 
A) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 2 KİŞİ (TAM ZAMANLI-AYLIK BRÜT 

SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR) 
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış 

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

viii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak, 
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak, 
Tercihen; 
i. Üniversite Kurumsal Otomasyon Projeleri hakkında (Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel 

Bilgi Yönetim Sistemi, İçerik Yönetim Sistemi, Kurumsal İletişim Portalı, Merkezi Kimlik 
Yönetim Sistemi vb.) bilgi sahibi olmak ve en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, 

ii. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak. 
iii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli sahibi 

olmak, 
iv. Scrum takımlarında en az 2 yıl çalışmış ve destek vermiş olmak, 
v. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak, 
vi. Takım  çalışmasına  yatkın,  farklı  profil  ve  uzmanlıklarla  uyum  içerisinde 

çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen nitelikte olmak, 
vii. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık olmak, 
viii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve 

yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek nitelikte olmak, 
ix. Verimliliği  ve hızı  en  üst  düzeye  çıkarmak için  ekibin önemli  performans 

metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olabilmek. 
B) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 1 KİŞİ (TAM ZAMANLI-AYLIK BRÜT 

SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR) 
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak, 
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış 

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

olmak, 
viii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak, 
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak, 
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 

tutumda olmak, 
Tercihen; 
i. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip 

olmak, 
ii. SGK  GSS  Medula  sistemine  yazılım  entegrasyonları  konusunda  deneyimli olmak, 
iii. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak, 
iv. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak, 
v. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS 

sistemleri konusunda tecrübeli olmak. 
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C) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 3 KİŞİ (TAM ZAMANLI-AYLIK BRÜT 
SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR) 

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

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

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

tutumda olmak 
Tercihen; 
i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak, 
ii. Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak, 
iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak, 
iv. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak, 
D) VERİ TABANI YÖNETİCİSİ 1 KİŞİ (TAM ZAMANLI-AYLIK BRÜT SÖZLEŞME 

ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR) 
i. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak, 
ii. SQL Server ürün ailesi (SQL 2008 R2,SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016) konusunda 

deneyimli olmak, 
iii. SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri düzey 

Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak, 
iv. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak, 
v. Oracle 11g ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon, normalizasyon, 

izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak, 
vi. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak, 
vii. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini 
kurmuş/yönetmiş olmak, (AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Upgrade, Downgrade vb) 

viii. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir 
tutumda olmak, 

ix. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak, 
x. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 
xi. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 
Tercihen; 
i. İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgi sahibi olmak, 
ii. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip olmak, 
iii. Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış olmak, 
iv. Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip olmak, 
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v. SAP HANA, Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sürüm 
yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi olmak, 

vi. Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi ve 
izleme konularında bilgi sahibi olmak, 

vii. İşletim  Sistemi  ve  yazılım  bağlantılı  veri  tabanı  sunucusu  problemlerini 
çözebilecek tecrübeye sahip olmak, 

viii. Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 
II -İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 
Başvurular, 26 / 01 / 2022 – 09 / 02 / 2022 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra, 
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 09 / 02 / 2022 
tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 
Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

1) İstenilen Belgeler 
a) Başvuru formu (Fotoğraflı) 
b) Özgeçmiş 
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin 
puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 
ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.) 
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 
katılım/sınav sertifikası vb.) 

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi: 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 26 / 01 / 2022  
Başvuru Bitiş Tarihi  : 09 / 02 / 2022 
Başvuru Yeri  : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL 
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 
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III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday 
yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 10/02/2022 
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
1. Proje Yönetimi 
2. Yazılım Mühendisliği 
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi 
4. Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL) 
5. Yazılım mimarisi 
6. Bilgisayar Ağları 
7. Bilgi Güvenliği 
8. İşletim Sistemleri 
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular 
10. Bilgisayar Donanımı 
11. Web Programlama ve teknolojileri 
12. Modelleme ve Simülasyon 
13. Pozisyonla ilgili diğer konular, 
İş Tanımı  Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları 
Yazılım Geliştirme Uzmanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 sırasında belirtilenler 
Veri Tabanı Yöneticisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 sırasında belirtilenler 
Yazılı sınav, 16 / 02 / 2022 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arası İstanbul 

Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. 
Uygulamalı sınav tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün 
içerisinde  https://personel.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

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

100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş 
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak 

kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr 
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

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

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 984/1-1 
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye 
ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. 
maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

ARANAN ŞARTLAR 
Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır. 
1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar: 
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak, 
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
d Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 
çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

f. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 
3. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için; 
a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları 

taşımak. 
b Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları 

çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 
c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, 

bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv 
noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. 

d. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak. 
e. Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak. 
f. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 
5. Destek Personeli (Temizlik) kadrosu için; 
a. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak, 
6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
7. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 

puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak. 
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DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. 
2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına 

sahiptir. 
3. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. 
4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 

şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama 
yapılacaktır. 

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

6. 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. 

7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet 
etmek zorundadır. 

8. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı 
tarihinden önce sahip olmak. 

9. Destek ile koruma ve güvenlik personeli, Üniversitenin farklı yerleşkelerinde (ilçeleri 
dâhil) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir. 

10. Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina 
yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürüteceklerdir. 

11. Destek personeli (temizlik), kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, 
salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma, 
çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama vb. işleri yürüteceklerdir. 

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri 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. 

13. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

14. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi 

adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak 
istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai 
bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. 
Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. 

Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden 
fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER 
1. Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır. 
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi. 

 

http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi
http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi
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3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi. 
4. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet 

üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). 
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge 

kabul edilecektir.) 
8. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu 

belge kabul edilecektir.) 
9. Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı. 
10. Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 

psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, 
kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak 
kazananlardan istenecektir.) 

11. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle 
birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak 
imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare 
kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe 
istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir. 

12. Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi (istenilen pozisyon için). 
13. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. 
BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI 
1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin 

(http://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde 
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

2. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (TABLO 1) 

S.N. Görev Yeri Adet Unvan ve Açıklama 
KPSS 

Puan Türü 

1 Personel Daire Başkanlığı 1 Büro Personeli1 KPSS P3 

2 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

1 Büro Personeli2 KPSS P3 

3 
Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı 

1 Büro Personeli3 KPSS P93 

4 Tıp Fakültesi Dekanlığı 1 Büro Personeli4 KPSS P3 

5 
Turizm Fakültesi  
(Uygulama Oteli) 

1 Büro Personeli5 KPSS P3 

6 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı 

1 Büro Personeli6 KPSS P3 

7 Üniversite Yayınevi 1 Büro Personeli7 KPSS P3 
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8 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 Büro Personeli8 KPSS P3 

9 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 Teknisyen9 KPSS P93 

10 
Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı 

1 Mühendis10 KPSS P3 

11 
Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı 

1 Mühendis11 KPSS P3 

12 
Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı 

1 Mimar12 KPSS P3 

13 
Genel Sekreterlik  
(Basın ve Halkla İlişkiler) 

1 Tekniker13 KPSS P93 

14 
Genel Sekreterlik  
(Kasımiye İslam Bilim ve 
Sanat Merkezi) 

1 Tekniker14 KPSS P93 

15 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 Teknisyen15 KPSS P93 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (TABLO 2) 

S.N. Görev Yeri Adet Unvan ve Açıklama 
KPSS Puan 

Türü 
Cinsiyet 

1 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

2 
Destek Personel 

(Temizlik)16 
KPSS P93/P94 Erkek 

2 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

3 
Destek Personeli 

(Temizlik)17 
KPSS P93/P94 Kadın 

3 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

1 
Destek Personeli 

(Temizlik)18 
KPSS P93 Kadın 

4 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

2 
Destek Personeli 

(Temizlik)19 
KPSS P93/P94 Erkek 

5 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

1 
Destek Personeli 
(Basit Bakım)20 

KPSS P94 Erkek 

6 
Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı 

1 
Destek Personeli 

(Isıtma)21 
KPSS P94 Erkek 

7 
Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı 

1 
Destek Personeli 
(Basit Bakım)22 

KPSS P94 Erkek 

8 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

1 
Destek Personeli 

(Şoför)23 
KPSS P94 Erkek 

9 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

1 
Destek Personeli 

(Şoför)24 
KPSS P94 Erkek 

10 
Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı 

1 
Destek Personeli 

(Bahçıvan)25 
KPSS P93/P94 Erkek 

11 Genel Sekreterlik 3 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi26 
KPSS 

P3/P93/P94 
Erkek 
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12 Genel Sekreterlik 2 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi27 
KPSS 

P3/P93/P94 
Kadın 

13 Genel Sekreterlik 1 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi28 
KPSS P93 Erkek 

14 Genel Sekreterlik 1 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi29 
KPSS P94 Erkek 

 
AÇIKLAMALAR 

 
1 Lisans mezunu olup MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. 
2 Lisans mezunu olup İstatistiksel Süreç Kontrol Eğitimi, Değişim ve Sürekli İyileştirme, Bireysel 
Gelişim ve Kültürel Farkındalık Eğitimi ile Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi 
sertifikalarına sahip olmak. 
3 Muhasebe ön lisans mezunu olup Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Yazılım Tabanlı 
Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve Muhasebe meslek elemanı 
olarak en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak. 
4 Lisans mezunu olup MEB onaylı Tıp Sekreterliği, MEB onaylı Kişisel Gelişim ve Eğitim, MEB 
onaylı Bilişim Teknolojileri Usta Öğreticilik sertifikalarına sahip olmak ve kamu kurum ve 
kuruluşlarında AR-GE elemanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. 
5 Konaklama İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olup Seyahat İşletmeciliği Geliştirme ve Uyum 
Eğitimi, Etkin ve Verimli Asistanlık Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi 
Eğitimi ve Danışma Görevlisi sertifikalarına sahip olmak. 
6 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup Madde Bağımlılığı Terapisi, Psikoloji Travma ve Yas 
Tedavisi, İşaret Dili sertifikalarına sahip olmak ve alanında psikolog olarak en az 3 (üç) yıl 
çalışmış olmak. 
7 Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup Bilgi ve Belge Yönetimi ile Kongre ve 
Toplantı Organizasyonları Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak ve editörlük 
yapmış olmak. 
8 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisans mezunu olup Proje Yönetimi Yazılımı, Robotik 
kodlama, 3 Boyutlu Yazı Teknolojisi, Bilgi Güvenliği ve İnternet Güvenliği sertifikalarına sahip 
olmak. 
9 Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunu olup EBYS ve Arşivleme Eğitimi, HBYS Veri 
Tabanı ve Güvenliği, PSB Client Security, Internet Security ve Safe Kurulumu sertifikalarına 
sahip olmak. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. 
10 Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlilik Belgesi, 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Kalite Mühendisliği Yöneticiliği Eğitimi 
sertifikalarına sahip olmak ve Çevre Mühendisi ve Çevre Görevlisi alanlarında toplam da en az 1 
(bir) yıl tecrübe sahibi olmak. 
11 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Doğalgaz Dönüşümü Mühendislik Yeterlilik 
sertifikasına sahip olmak ve doğalgaz alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahip olmak. 
12 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup Enerji Kimlik Uzmanlığı Belgesine sahip olmak ve 
alanında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak. 
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13 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programı ön lisans mezunu olup Grafik ve 
Animasyon ile Kalite Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip olmak ve Grafik/Grafik Tasarımı 
Teknikeri olarak en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak. 
14 Geleneksel El Sanatları programı ön lisans mezunu olup MEB onaylı El Sanatları Teknolojisi 
Ustalık Belgesi, MEB onaylı Usta Öğreticilik Belgesi, MEB onaylı Girişimcilik ve MEB onaylı 
Takı Yapımı sertifikalarına sahip olmak. 
15 Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunu olup Bilişim Teknolojilerinde İş Analizi Geliştirme 
ve Uyum Eğitimi, Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB 
onaylı Veri Analizi ve Raporlama Uzmanlığı ile Bilgi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum 
Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. 
16 Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup MEB onaylı Gıda ve Su Ürünleri Hijyen sertifikasına 
sahip olmak. 
17 Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup Hijyen Eğitimi sertifikasına sahip olmak. 
18 Ön lisans mezunu olup MEB onaylı Gıda ve Su Ürünleri Hijyen sertifikasına sahip olmak. 
Garson (servis elemanı) alanında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak. 
19 Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup Hijyen Eğitimi ve MEB onaylı Halkla İlişkiler ve 
Organizasyon İlişkileri sertifikalarına sahip olmak. 
20 Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı mezunu olup MEB onaylı 
Otomotiv Mekanikerliği Ustalık, MEB onaylı Usta Öğreticilik ve Ulusal Mesleki Yeterlik 
Belgelerine sahip olmak. 
21 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı mezunu olmak veya sıhhi 
tesisat ve iklimlendirme alanında ustalık belgesine sahip olmak. Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer 
Ateşçiliği veya Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği belgesine sahip olmak. 
22 Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun veya ortaöğretim mezunu olup 
İnşaat Kalfalık/Ustalık belgesine sahip olmak ve alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. 
23 Ortaöğretim mezunu olup D Sınıfı Sürücü Belgesine, SRC 2, SRC 4, Psikoteknik ve Otomotiv 
Gövdeciliği Ustalık Belgelerine sahip olmak. 
24 Ortaöğretim Kurumlarından mezun olup B Sınıfı Sürücü Belgesine, Psikoteknik Belgesine, 
Lojistik Yönetimi Geliştirme Uyum Eğitimi, Şehir İçi Toplu Ulaşım/Taksi Sürücülerine Yönelik 
Geliştirme ve Uyum Eğitimi, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitim 
sertifikalarına sahip olmak. 
25 Ortaöğretim veya ön lisans mezunu olup SGK ile belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl 
bahçıvanlık tecrübesine sahip olmak. 
26 Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya 
Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak veya en az ortaöğretim mezunu 
olmak kaydıyla Özel Güvenlik sertifikasına sahip olmak. 
27 Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya 
Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak veya en az ortaöğretim mezunu 
olmak kaydıyla Özel Güvenlik sertifikasına sahip olmak. 
28 Ön lisans mezunu olup Özel Güvenlik, İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Etkili 
İletişim Teknikleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon sertifikalarına ve B Sınıfı Sürücü Belgesine 
sahip olmak. Koruma ve güvenlik alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. 
29 Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, İletişim Yöntem ve 
Teknikleri, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahip olmak. Koruma ve güvenlik 
alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. 
 1029/1-1 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI 
Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi 

bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da 
yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 49 (kırkdokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 
NO 

POZİSYON EĞİTİM ADET ARANILAN ŞARTLAR 

2201 Eczacı Lisans 1 • Eczacılık Lisans Programından mezun olmak. 

2202 Büro Personeli Lisans 1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 
puan almış olmak 
• Yükseköğretim Kurumlarının, Bilgi ve Belge Yönetimi, 
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, 
Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

2203 Büro Personeli Önlisans 1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 
60 puan almış olmak 
• Yükseköğretim Kurumlarının, Adalet veya Hukuk Büro 
Yönetimi ve Sekreterliği programların birinden mezun olmak. 

2204 Büro Personeli Önlisans 7 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 
60 puan almış olmak, 
• Yükseköğretim Kurumlarının, Büro Yönetimi, Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve 
Yönetici Asistanlığı- Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla 
İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

2205 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

15 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
50 puan almış olmak, 
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 
olmak. 
• İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz 
tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
• 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan 
şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu 
bulunmamak, 
• Askerliğini yapmış olmak, 
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• Boy uzunluğu 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm 
cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 
13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 
170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg 
olmalıdır.) beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) 
arasında olmak. (Sağlık Kuruluşlarından (hastane) 
belgelendirmek kaydıyla) 
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı 
bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, 
topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta 
görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. (Sağlık 
Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla) 

2206 
Destek 

Personeli 
(Şoför) Erkek 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
50 puan almış olmak, 
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak, 
• Askerlik yapmış olmak. 
• Şoför olarak en az 2 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek 
kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi 
alınacak) 

2207 
Destek 

Personeli 
(Aşçı) 

Önlisans 2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 
50 puan almış olmak 
• Yükseköğretim Kurumlarının, Aşçılık, Hazır Yemek ve 
Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 
• Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek 
kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi 
alınacak) 

2208 

Destek 
Personeli 
(Bakım- 
Onarım) 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
50 puan almış olmak, 
• Ortaöğretim Kurumlarının, Makine, Tesisat, Metal İşleri, 
Motor, Torna Tesviye ve Mekatronik alanlarından mezun 
olmak veya ustalık belgesine sahip olmak. (Ustalık Belgesi 
Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak.) 
• Boru kaynakçısı olarak en az 6 ay çalışmış olmak. 
(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan 
görev belgesi alınacak) 
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve 
aktif araç kullanabilmek. 
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2209 

Destek 
Personeli 
(Bakım- 
Onarım) 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
50 puan almış olmak, 
• Ortaöğretim Kurumlarının, Soğutma ve İklimlendirme 
Sistemleri alanından mezun olmak veya ustalık belgesine 
sahip olmak. (Ustalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden 
alınacak.) 
• Endüstriyel ve konfor için kullanılan çeşitli su ve gazlı 
soğutma grubu, soğutma üniteleri, chiller, klima santrali, vrf, 
hassas kontrollü klima konularında bir/ bir kaçında sertifika 
sahibi olmak veya bu alanda en az 6 ay çalışmış olmak. 
(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan 
görev belgesi alınacak) 
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve 
aktif araç kullanabilmek. 

2210 

Destek 
Personeli 
(Bakım- 
Onarım) 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
50 puan almış olmak, 
• Ortaöğretim Kurumlarının, Elektrik, Elektrik-Elektronik 
Teknolojisi alanlarından mezun olmak veya ustalık belgesine 
sahip olmak. (Ustalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden 
alınacak.) 
• Yüksek gerilim hattı konularında en az 6 ay çalışmış olmak 
(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan 
görev belgesi alınacak) veya EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi) 
belgesine sahip olmak. (TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ ilgili 
kurumlardan alınmaktadır.) 
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve 
aktif araç kullanabilmek. 

2211 

Destek 
Personeli 
(Bakım- 
Onarım) 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
50 puan almış olmak 
• Ortaöğretim Kurumlarının, Bilgisayar Teknolojileri alanı Ağ 
İşletmenliği ve Siber Güvenlik Dalından mezun olmak. 
• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve 
aktif araç kullanabilmek. 

2212 

Destek 
Personeli 
(Temizlik - 

Yemekhane 
Servis 

Elemanı) 
Erkek 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

6 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
50 puan almış olmak 
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 
olmak 
• Üniversitemiz Hastanesi ve diğer birimlerimizde Temizlik 
görevi ve yemekhane servis elemanı görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak, 
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 
• Askerliğini yapmış olmak. 
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2213 

Destek 
Personeli 
(Temizlik - 

Yemekhane 
Servis 

Elemanı) 
Kadın 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

5 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
50 puan almış olmak 
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 
• 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 
olmak 
• Üniversitemiz Hastanesi ve diğer birimlerimizde Temizlik 
görevi ve yemekhane servis elemanı görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak, 
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

2214 
Destek 

Personeli 
(Erkek) 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana 
sahip olmak 
• Ortaöğretim Kurumların Hayvan Sağlığı Alanı veya 
Veteriner Sağlık Dalından, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 
Alanı veya Veteriner Sağlık Dalından mezun olmak. 
• Ziraat Fakültesi Köseilyas çiftliğinde veya ihtiyaç duyulması 
halinde diğer birimlerde (Merkez ve İlçelerde) 
görevlendirilecektir. 
• Hayvan bakımı ve temizliği ile ilgilenecek. 
• Askerliğini yapmış olmak. 
• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

2215 
Destek 

Personeli 
(Erkek) 

Ortaöğretim 
Lise ve 
Dengi 

3 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana 
sahip olmak. 
• Ortaöğretim Kurumların Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım 
Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından 
mezun olmak. 
• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 
istihdam edilecektir.) 
• Askerliğini yapmış olmak. 

I- GENEL ŞARTLAR: 
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
a) Türkiye Cumhuriyeti 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, askerlik 
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
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II- ÖZEL ŞARTLAR: 
1- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için 

KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS 
puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir 

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

3- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 
III- İSTENEN BELGELER: 
1- Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana 

yüklenecektir).  
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir). 
3- KPSS sınav sonuç belgesi  
4- Fotoğraf 
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6- İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
7- SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)  
8- Askerlik durumunu bildirir belge 
NOT: 
• Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan 

edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir 
şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda 
gönderilecektir. 

Eczacı, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması 
durumunda yalnızca bir pozisyon için sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere 
bilgi verilecektir. 

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde 
yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Adaylar; 
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir. 
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* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul 
ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir. 

* En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online 
başvurularını tamamlamış olacaklardır. 

2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru 
yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda 
bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya 
sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge 
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
1- Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu 

tarafınca incelenir.  
2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir. 
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden       

15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır. 
4- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların 

teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden 
takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

5- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

6- Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen 
belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. 

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 
sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal 
faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak 
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İRTİBAT: 0282 250 1413 - 0282 250 1420 - 0282 250 1410 
İlan Yayım Tarihi : 26.01.2022 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.01.2022 
Son Başvuru Tarihi : 09.02.2022 
Sonuç İlan Tarihi : 24.02.2022 
    874/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989

(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5131)

YÖNETMELİKLER
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi

Hakkında Tebliğ (No: 2022/1)
–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki

Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/2)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ  (No: 2022/1)
–– Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ (II-31/B.1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/81, K: 2021/45 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/33307 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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