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KANUN

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7261 Kabul Tarihi: 24/12/2020

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların ko-

runmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık

yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sis-

temi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak

üzere Türkiye Çevre Ajansının kurulmasıdır.

(2) Bu Kanun; Türkiye Çevre Ajansının kuruluşu, yönetimi, denetimi, faaliyet konuları

ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

a) Ajans: Türkiye Çevre Ajansını,

b) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ç) Depozito yönetim sistemi: Bakanlıkça belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alına-

rak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi/kullanılması sonrasında iade alınması ve depozito

bedelinin geri ödenmesine dayalı sistemi,

ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Faaliyet Alanı, Organlar ve

Personel
Kuruluş
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkla ilgili,

tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye
Çevre Ajansı kurulmuştur.

Ajansın faaliyetleri
MADDE 4 – (1) Ajansın, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultu-

sunda yapacağı faaliyetler şunlardır:
a) Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili ta-

rafların depozito yönetim sistemine dâhil olmasını sağlamak ve bunların yükümlülüklerini be-
lirlemek ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek.

b) Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik de-
pozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin
ve onay işlemleri dâhil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrol-
leri yapmak.

c) Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak.
ç) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak.
d) Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına

ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak.
e) Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı

yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği yapmak, kampanya,
yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak.

f) Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, doküman-
tasyon, araştırma ve uygulama merkezleri ile laboratuvar ve müze kurmak.

g) Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya
kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak,
ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il
özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağ-
lamak. 

Ajansın organ ve birimleri
MADDE 5 – (1) Ajansın organları; Yönetim Kurulu, Başkanlık ve Danışma Kurulundan

oluşur.
(2) Yönetim Kurulu; Ajansın karar organı olup, yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu;

en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, meslekleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuru-
luşları veya özel kuruluşlarda en az beş yıl süreyle görev yapmış, mesleki açıdan yeterli bilgiye,
deneyime ve Devlet memuru olma niteliğine sahip kişiler arasından Bakan tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilir ve üyeler gerektiğinde süresi dolmadan görevden alınabilir.

(3) Başkanlık; başkan ve iki başkan yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşur. Başkan
ve başkan yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından atanır. Ajans Başkanı olarak Yönetim Kurulu
Başkanı da atanabilir. Başkanlık, Ajansın yürütme organı olup Ajansı temsil yetkisini haizdir.

(4) Yönetim Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma
Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu; Ajansın faaliyet alanlarında temayüz etmiş kişiler ile yük-
seköğretim kurumu, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları arasından olmak üze-
re on bir üyeden oluşur ve üyeler Bakan tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üyeler ge-
rektiğinde süresi dolmadan Bakan tarafından görevden alınabilir.
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(5) Ajans organları ile hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, üyelerinin atanması, teş-
kilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık ta-
rafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Ajans personeli
MADDE 6 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel

istihdam edilir.
Mali haklar
MADDE 7 – (1) Ajans Başkanına, yardımcılarına ve personeline mali ve sosyal hak

ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı;
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca
belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen
ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği
makamca belirlenir.

(2) Ajans Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca 22/1/1990
tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu
başkan ve üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ajansın Gelirleri, Bütçesi ve Muafiyetler

Ajansın gelirleri ve bütçesi
MADDE 8 – (1) Ajansın gelirleri;
a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
b) Her türlü bağış ve yardımlardan,
c) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,
ç) Sair gelirlerden,
oluşur.
(2) Ajansın gelirlerinin genel yönetim giderleri haricinde kalan kısmının tamamı Ajansın

faaliyetleri için kullanılır.
(3) Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak Başkanlık

tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna
sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan bütçe Bakan onayı ile
yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Yönetim Kurulu yıllara
sâri harcama yapmaya yetkilidir.

(4) Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebe-
leştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkan-
lığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

Muafiyet ve istisnalar
MADDE 9 – (1) Ajans;
a) Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
b) Faaliyetleri dolayısıyla yaptığı işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzen-

lenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek şartıyla sahip olduğu taşın-
mazları dolayısıyla emlak vergisinden,

c) Tapu ve kadastro işlemleri bakımından, döner sermaye hizmet bedelinden,
ç) Her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükellefiyetlerinden,
muaftır.
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Yönetmelik
MADDE 10 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafın-

dan çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendi ile 6 ncı ve
7 nci maddelerin uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmeliklerde Hazine ve Maliye Bakanlığı
ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler

MADDE 11 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 56 ncı
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kullanıcılara kısa süreli elektrikli skuter kiralama imkânı veren paylaşımlı elektrikli
skuter işgallerinde harç tutarı, her üç skuterin bir metrekare alan işgal ettiği kabulü ile beher
metrekare için Tarifenin (1) numaralı bendindeki en az tarife üzerinden hesaplanır.”

MADDE 12 – 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (h) bendine “önlenmesi ve giderilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sıfır
atığın yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması ve iklim değişikliği ile
mücadele edilmesi” ibaresi, “temiz teknolojilerin teşviki,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“motorsuz veya elektrikli araçların teşviki, atıkların geri kazanımı ile arıtılmış atıksuların ye-
niden kullanımının teşviki,” ibaresi, “teminat alınması ve” ibaresinden sonra gelmek üzere
“sera gazı emisyonlarının takibine yönelik” ibaresi eklenmiş, bentte yer alan “plastik poşet ve
plastik ambalaj” ibaresi “plastik içerikli poşet veya ambalaj ve tek kullanımlık materyallerin”
şeklinde ve bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Bu bentteki uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 13 – 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrasına “başkanlıkla-
rı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “atıksu altyapı yönetimlerince kurulan kooperatiflerde koo-
peratif yönetimleri,” ibaresi, sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, dokuzuncu fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra ve maddenin mevcut ondördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Atık üreticileri, atıklarının yönetimini atık yönetim sorumlusu olarak yetki verilmiş firmalar
aracılığıyla da yerine getirebilirler. Ancak, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen atık üreticilerinin
atıklarının yönetimini atık yönetim sorumlusu firmalar aracılığıyla yerine getirmeleri zorunlu-
dur. Atık üreticilerinin sorumlulukları ile atık yönetim sorumlusu firmaların yetkilendirilmesine
ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

“Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kaza-
nılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır. Sıfır atık yönetim
sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, Bakan-
lıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verebilirler.
Atık yönetim plânlarının hazırlanmasına ve sıfır atık yönetim sistemine ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir ve bu çerçevede sıfır atık yönetim sisteminin ku-
rulması ve işletilmesi zorunludur.”

“Atıkların, doğal kaynak ve hammadde kullanımının azaltılması ve geri kazanımın ar-
tırılması amacıyla kullanılması esastır. Atıkların veya atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş
malzemelerin kullanımına yönelik düzenlemeler ile zorunlu kullanıma ilişkin esaslar Bakan-
lıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, yönetmeliklerle
belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilir.”
“Lisans almakla yükümlü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile atık yönetim sorumlusu firmalardan
alınacak teminatlar için yönetiminden sorumlu oldukları atıkların türü, miktarı ve bertaraf ma-
liyeti temel alınır ve bu teminatlara ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirle-
nir.”
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MADDE 14 – 2872 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sahil
Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre
belirlenen denetleme görevlilerine” ibaresi “Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdür-
lüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 15 – 2872 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “tehlikeli” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve cümleye “bulunanlar” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ile atık yönetim sorumlusu firmalar” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 16 – 2872 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına “faaliyetler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile çevre izni veya çevre izin ve lisansı olmayan faaliyetler”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine
aşağıdaki paragraf eklenmiş, (e) bendinde yer alan “sürecine başlamadan veya bu süreci ta-
mamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan” ibaresi “süreci tamamlamadan
inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendine “belirlenen ön-
lemleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya gerekli izinleri” ibaresi, (ı) bendinin (4) numa-
ralı alt bendine “deşarjı yapan” ibaresinden sonra gelmek üzere “tanker, gemi ve” ibaresi, ben-
din son paragrafına “boşaltanlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, su kirliliği nedeni ile ku-
rulması veya işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin al-
madan kuran, işleten veya izni iptal edilmesine rağmen kurmaya veya işletmeye devam eden
veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli
gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara” ibaresi, bende aşağıdaki paragraf ek-
lenmiş, (l) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde, (r) bendinde yer alan “24.000 Türk Li-
rası” ibaresi “90.000 Türk lirasından 360.000 Türk lirasına kadar” şeklinde, “60.000 Türk Li-
rası” ibaresi “300.000 Türk lirası” şeklinde, (s) bendinde yer alan “100 Türk Lirası” ibaresi
“1.000 Türk lirası” şeklinde, (z) bendinde yer alan “%20 fazlası” ibaresi “%20’si kadar” şek-
linde, (bb) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller,
dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden
salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere
uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60.000 Türk lirası, akaryakıt istasyonları için
30.000 Türk lirası, tankerler için 3.000 Türk lirası idari para cezası verilir.”

“Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrananlara 100.000 Türk lirası idari para cezası verilir.”

“Ek 1 inci maddenin (d) bendi uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına aykırı olarak
faaliyet gösterenlere 100.000 Türk lirasından 300.000 Türk lirasına kadar, bu faaliyetlerin sanat
yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde 300.000 Türk lirası,
kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara ise metreküp başına 450 Türk lirası idari para cezası
verilir.”

“bb) Bu Kanunda geri kazanım katılım payına tabi olan ek (1) sayılı listede yer alan
ürünlere yönelik olarak;

1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına
depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası, elektronik ortamda
satış yapanlara ise 3.000 Türk lirasından 30.000 Türk lirasına kadar,
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2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik
edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye
ve/veya ithalatçıya 15.000 Türk lirası,

3) Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500 Türk li-
rası,

idari para cezası verilir.”
“cc) 11 inci maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kur-

duğunu belgeleyemeyenlere 20.000 Türk lirası idari para cezası verilir.
çç) Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı ola-

rak;
1) Sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlara veya süresi içerisinde güncelleme-

yenlere 24.000 Türk lirası,
2) Doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 36.000

Türk lirası,
idari para cezası verilir.
dd) Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan

işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara
rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası
idari para cezası verilir.

ee) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito uygulamalarına yönelik Ba-
kanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak;

1) Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 Türk lirası, satış noktaları dâhil
depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için
15,16 Türk lirası,

2) Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını
yerine getirmeyen satış noktalarına satış alanının her metrekaresi için 100 Türk lirası,

idari para cezası verilir.
ff) 11 inci madde uyarınca yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sü-

renlerden bu yükümlülüklere uymayanlara 10.000 Türk lirası, bu yükümlülüğe konu ürünlerin
satışına ve dağıtımına ilişkin düzenlemelere aykırı hareket edenlere ise 5.000 Türk lirası idari
para cezası verilir.

gg) Ek 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı faaliyette bulunanlara 300.000 Türk
lirası idari para cezası verilir.”

MADDE 18 – 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının son cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu maddeye ilişkin idari, mali ve teknik usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının
görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 19 – 2872 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “ambalajlar için depozito uygulamasını 1/1/2021” ibaresi “ambalajlar ve ürün-
ler için depozito uygulamasını 1/1/2022” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın ikinci cümlesinde yer
alan “ambalajlı” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasına “esaslar” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile sisteme ilişkin teminatlar ve ücretler” ibaresi ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“Zorunlu depozito uygulamasına tabi tutulan ürünlerin üreticileri, ithalatçıları ve piya-
saya sürenleri ile depozito kapsamındaki ürünleri tüketicilere/kullanıcılara sunan toptan ya da
perakende satış birimleri; depozito sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik
idari, mali ve teknik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.”
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MADDE 20 – 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Çevre etiketi
EK MADDE 14 – Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, ürün veya hizmetlerin

doğal kaynak kullanımı ve hammadde temini aşamasından başlamak üzere yaşam döngüsünün
bütün süreçlerinde, türlerin ve habitatların zarar görmesini ve ekosistemlerin bozulmasını ön-
lemek, çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak ama-
cıyla gönüllülük esaslı çevre etiket sistemi oluşturulur. Çevre etiket sisteminin oluşturulması
ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlık haricinde çevre etiketi adı altında herhangi bir faaliyet yürütülemez.”
MADDE 21 – 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Motor yağları
EK MADDE 15 – Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tara-

fından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunludur.
Motor yağı değişimi yapılan yerlerin yetkilendirilmesine ve atık yağların yönetimine

ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 22 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bisiklet yolu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve fıkraya aşağıdaki “Elektrikli skuter (e-skuter)” ve “Bisiklet şeridi” tanımları eklenmiştir. 

“Bisiklet yolu: Bisiklet ve elektrikli skuter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları
ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yoldur.”

“Elektrikli skuter (e-skuter): Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası
ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıt-
lardır.”

“Bisiklet şeridi: Yol seviyesinde bisiklet ve elektrikli skuter kullanımı için özel olarak
belirlenmiş ve yer işaretlemesi ile ayrılmış bölümdür.”

MADDE 23 – 2918 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (n) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“o) Gürültü eylem planı ve bisiklet master planları göz önünde bulundurularak ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak, trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı
mevcut yollarda ve yeni yapılacak olan yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarının
kenarına bisiklet yolu ile gürültü bariyeri yapmak,

p) Trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, banketleri bisiklet şeridi
olarak işaretleyerek bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına uygun hale getirmek,”

MADDE 24 – 2918 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasına “Bisiklet kul-
lananların 11,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kulla-
nanların 15,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25 – 2918 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bi-
sikletlilere” ibaresi “ve bisiklet şeridindeki bisiklet ve elektrikli skuter kullananlara” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 2918 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin başlığına ve birinci fıkrasının
birinci cümlesine “Bisiklet,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “elektrikli skuter,” ibareleri ek-
lenmiş, fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendine “en az bir elleri,” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “elektrikli skuter ve” ibaresi, fıkraya (c) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bentler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa, bisiklet ve elektrikli skuterlerin taşıt
yolunda,

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına
ayrılmış yerlerde,
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Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana,
sürülmesi yasaktır.”
“d) Elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması ya-

saktır.
e) Elektrikli skuter otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde

olan karayollarında kullanılamaz.”
“Elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönet-
melikle belirlenir.”

MADDE 27 – 2918 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(2) numaralı alt bendine “ile bisiklet yolunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya şeridinde;”
ibaresi ve “bisiklet yolu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bisiklet şeridi” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 28 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (j) bendine “depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faa-
liyetlerine ilişkin olarak Türkiye Çevre Ajansının yapacağı mal ve hizmet alımları,” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 29 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan
“otopark,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve bende “ilişkin hizmetler yapmak” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işlet-
mek, işlettirmek veya ruhsat vermek” ibaresi eklenmiştir.

“aa) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyon-
larının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı
ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.”

MADDE 30 – 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygın-

laştırılmasına yönelik; bu Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli
ulaşıma yer verilmesi ya da bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esastır. Bakanlıkça,
talep hâlinde mahalli idarelere teknik destek verilebilir. Bu fıkraya ilişkin idari ve teknik usul
ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 31 – 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler beş
yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında bölge otoparkı için
gerekli arsa alımları ile inşasında kullanılır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kul-
lanılamaz.”

MADDE 32 – 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyon-
larının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı
ve onarımıyla ilgili işleri,”

MADDE 33 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyon-
larının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı
ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.”
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MADDE 34 – 4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2021 yılı, İstiklal Marşı yılıdır. 2021 yılı boyunca bütün kamu
kurum ve kuruluşları tarafından, İstiklal Marşının anlamını ve Kurtuluş Savaşının önemini an-
latmak amacıyla halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşının kabu-
lünü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenir.”

MADDE 35 – 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun geçici 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibareleri “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20 – 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin
altıncı fıkrasının (a) bendi kapsamındaki alacaklar bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten 31/12/2021 tarihine kadar;

a) Derdest olan icra ve iflas takipleri durur, taraf ve takip işlemleri yapılmaz,
b) İhtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmez,
c) Yeni icra ve iflas takipleri yapılmaz,
d) Zamanaşımı süreleri ile takip hukukuna ilişkin süreler durur. Bu süreler durma sü-

resinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlar.
Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan

süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere otuz gün uzamış
sayılır.”

MADDE 37 – 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“j) Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan; ya-
pım, onarım veya restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira dönemi
kısmen veya tamamen 2021 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde, bu kira dönemi için kira
artışı yapılmaz.”

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Geçici görevlendirme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ajansın faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle,

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarınca
kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Ajansta görevlendirilebilir.

Geri kazanım katılım payı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar 9/8/1983 ta-

rihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım
katılım paylarının yüzde yirmi beşi tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre
Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesinde gerekli ödenek
öngörülür.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/12/2020
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 3341

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 3342

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30 Aralık 2020 – Sayı : 31350                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                30 Aralık 2020 – Sayı : 31350



Karar Sayısı: 3343

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Karar Sayısı: 3344

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları
Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6)  Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından servislerde
yaptırılır. Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin
olması durumunda ise muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır. Sayaçların periyodik muayeneleri
için zamanında servislere müracaat etmeyen veya  muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel
ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı
3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır. İdari ve cezai işlemler bu kul-
lanıcılardan sırasıyla bina yönetim kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm kul-
lanıcısına; ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere uygulanır. Ancak
bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirke-
tinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı
muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tara-
fından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt
olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır. Stok muayenesinde ise idari ve cezai işlem sayacı
stokta bulunduran kişiye uygulanır. Ani ve şikayet muayenelerinde ise muayene yapılmasından im-
tina eden veya engel olan kişilere 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhra-
catın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümlerince idari ve cezai işlem uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller
MADDE 14 – (1) Isı sayaçlarının periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya

söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya beklenmeyen hal-
lerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik mua-
yenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 1/1/2021 tarihinden 1/3/2021 tarihi mesai saati
bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yap-
tırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar
periyodik muayenesini yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kul-
lanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

sayaçlardan muayene süresi dolmuş olanlar için, periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla
yükümlü olanların, 1/1/2021 tarihinden 1/3/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere
başvurmaları ve 31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.

(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar
muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fii-
linden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/7/2018 30470
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 12/3/2019 30712
2- 11/10/2019 30915
3- 14/12/2019 30978
4- 14/4/2020 31099
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2021 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak

olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli ida-

reler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki me-

murlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü madde-

sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin An-

kara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum

bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı

yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2021 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belir-

lenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, ye-

mek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hu-

susları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 15/1/2020 tarihli ve 31009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet

Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/52)

MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in 24 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (şş) bendinde yer alan "2018" ibaresi "2019" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.  

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2020 31315
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Ticaret Bakanlığından:
BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/26)

MADDE 1 – 7/11/2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Teks-
til, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2021/18)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta insan sağlığı, can ve mal
güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetim-
lerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servis-
lerini,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki iş-
lemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

“(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında
belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 10 uncu
maddeye göre sonuçlandırılır.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun
tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve so-
nuç TAREKS’te ilan edilir.” 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında
belirtilen eşyanın ithalatında 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS
referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2021 tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Tebliğin 7 nci maddesi 1/1/2021 tarihinde, diğer maddeleri 1/3/2021

tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/11/2020 31297
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/12/2020 tarihli ve 3339  sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-

ması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu

(GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi

ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/12/2020 tarihli ve 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hak-

kında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın

ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece

söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep top-

lama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayiciler tarafından bu Tebliğin ya-

yımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde

(www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş”

bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile başvuru yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır. 

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.

Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-3’te yer alan başvuruya eklenmesi gereken

belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından

elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. 

(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir baş-

vuru yapması gerekmektedir.
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Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife

kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak

karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından

daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sar-

fiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki

yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriter-

lerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük

idaresince aranır. 

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan

başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak dü-

zenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat

Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası

ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-

nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.  

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının

Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan

e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim

üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa

(İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-

best dolaşıma girebilir. 

İthal lisanslarının süresi

MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

geçerlidir. 

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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İthal lisansının revizesi

MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı dü-

zenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvu-

rulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)

sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve

ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla

ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve

belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından gi-

derilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda su-

nulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat

Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve diğer

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 12 – (1) 3/4/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/4),  1/7/2020 tarihli

ve 31172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İliş-

kin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/7) ile 14/7/2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8)  yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan tebliğler kapsamında

alınmış olan ithal lisanslarının süresi 15/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/2)

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/12/2020 tarihli ve 3339 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-

ması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine

asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife

kontenjanının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/12/2020 tarihli ve 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hak-

kında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-

nulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca, 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve do-

ğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının

dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör itha-

latında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçılar tarafından bu Tebliğin ya-

yımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde

(www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş”

bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile başvuru yapılır. 

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

“İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)” çerçevesinde yapılır. 

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-

leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında

Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
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Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken

belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından

elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. 

(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir baş-

vuru yapması gerekmektedir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife

kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak

karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından

daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sar-

fiyat, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş

bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate

alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat

Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük

idaresince aranır. 

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan

başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak dü-

zenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat

Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası

ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyanname-

nin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.  

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının

Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan

e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim

üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa

(İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır. 

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ser-

best dolaşıma girebilir. 
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İthal lisanslarının süresi

MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

geçerlidir. 

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının revizesi

MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı dü-

zenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvu-

rulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)

sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve

ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla

ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve

belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından gi-

derilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda su-

nulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat

Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve diğer

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 11150 

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

 
 11149 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından: 
1. İdareye İlişkin Bilgiler: 
1.1. İdarenin: 
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara 
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1404 - 3122711272 
d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr 
e) İlgili personel : Cemaliye BULUT 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2. İhalenin Konusu: 
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Esenler ve Polatlar Mahallelerinde bulunan 

toplam 375.338,85 m2 yüzölçümüne sahip, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmiş 
557 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrası hükümleri 
çerçevesinde 13.01.2021 tarihinde saat 15:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması. 

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati: 
Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 84.300.942,40 TL.’ dir. İhale Tarihi ve 

Saati: 13.01.2021 tarihinde saat 15:00’ dır. Evsafı aşağıda çıkartılmıştır. 
İmar Durumu: Küçük Sanayi Alanı, Kaks (Emsal) değeri: 1,50, Hmax: Serbest 
3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan 

Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7   2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 
13.01.2021 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 13.01.2021 tarihinde saat 
14:30’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları 

hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir. 
4.1. İstekli Gerçek Kişi İse: 
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.) 
b) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) 
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)  

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan 

şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya 

kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza 
sirküleri, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak), 
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ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) 
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 300,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki 

Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 
 11002/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İzmir İli Torbalı Belediye Başkanlığından: 
1 – İHALENİN KONUSU : Aşağıda tapu bilgileri ile imar durumu yazılı olan 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın satış işlemidir. 
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ 

İZMİR Torbalı Ayrancılar L18c-01A-4A       780 1 25.398,22 m² 
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Toplu Konut Alanı” (E=1.00 

H.max = 24.50) 
2 – İHALE USULÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesine göre 

“Kapalı Teklif Usulü” ile artırma ihalesi yapılacaktır. 
3 – İHALENİN  NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI : İhale, 

12/01/2021 tarihine isabet eden Salı günü saat 14:10’da, Muratbey Mah. 3564 Sk. No:25 Torbalı / 
İZMİR adresinde bulunan Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen 
Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.  

4 – ŞARTNAMENİN TEMİNİ : Bahse konu satış işi ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, ihaleye teklif 
vermek isteyen isteklilerin 250,00. ₺. bedel karşılığında satın almaları gerekmektedir. 

5 – TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ VE TEMİNAT BEDELLERİ : Satılacak olan taşınmazın 
muhammen bedeli 16.510.000,00.–₺ (Onaltımilyon Beşyüzonbin Türk Lirası) olup üstlenici 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunda istisnaları belirten 17/4–p maddesi Katma Değer Vergisi 
ödemeyecek olup işin geçici teminat bedeli tahmini satış bedelinin % 3 (üç)’ü olan 495.300,00. ₺. 
(Dörtyüz doksan beşbin Üçyüz Türk Lirası)’dır. 

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak 
zorundadır ve satış sözleşmesi düzenlenmesi talep edilirse kesin teminat bedeli ise kesinleşen 
ihale bedelinin % 6 (altı)’sıdır. 

6 – İSTENİLEN BELGELER : 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun bir şekilde 
hazırlanarak, aşağıda istenilen belgeçleri dış zarfa koymak ve ayrıca iç zarfa da teklif mektubunu 
koymak suretiyle, Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi zemin katında bulunan Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğüne, 12/01/2021 tarihine isabet eden Salı günü en geç saat 12:30’a kadar teslim 
edeceklerdir. 

- Gerçek Kişiler; 
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı, 
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza  

sirkülerinin aslı, 
e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge.  
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- Tüzel Kişiler; 
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 
b) 2020 veya 2021 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti, 
c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve 

ticaret sicil gazeteleri, 
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli 

vekaletname örneğinin aslı, 
e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge. 
- Ortak Girişim; 
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 
b) 2020 veya 2021 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı, 
c) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname 

örneğinin aslı, 
e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge. 
İLAN OLUNUR 10933/1-1 

—— • —— 
KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesinde Bulunan Taşınmaz Üzerine Kan Bağış 

Merkezi İnşaatı Anahtar Teslim Götürü Bedel ile Yaptırılacaktır. 
1-Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 727 Ada, 273 Parselde Bulunan 547,86 

m² Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerine Kan Bağış Merkezi inşaatı KIZILAY’ın yaptırdığı ve 
onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle 
ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar 
teslim götürü bedelle yapılması işidir. 

2-Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3-İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK 
“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT 
YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikci girişi” ve 
“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir. 

4-İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi 
TR910001001745390090262936 IBAN numarasına yatırılan 250,00 TL tutarındaki şartname 
bedeline ait dekontun tugay.kavurt@kizilay.org.tr e-mail adresine gönderilmesi karşılığında “ 
Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ya da “Sütlüce 
Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden temin 
edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5-Firmaların ihale zarflarını en geç 26.01.2021 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
6-2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.01.2021 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 
7-Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8-Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 11208/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“KAMU İDARİ BİNALARI YENİDEN YAPIM 

İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
(KFW-WB5-YAPIM-03) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Alman Kalkınma 
Bankası’ndan (KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma 
Bankası’ndan (ECO) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının 
yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 
teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 
tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (KFW-WB5-YAPIM-03) 
İstanbul İlinde 1 adet kamu binasının yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel 

olarak gerçekleştirilecektir. 
KFW-WB5-YAPIM-03 

S. No İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Ümraniye 
Ümraniye Kaymakamlık Binası 
Tantavi Mahallesi, Egemenlik Caddesi, Paksoy Sokak 
Ümraniye  / İSTANBUL 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2017-2018-2019 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 100.000.000 
TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 
(İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış 
sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı 
ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak  yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 

 

alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 45.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 20.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif  Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit  kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

I. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

II. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

III. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4. Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600 TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KFW-WB5-YAPIM-03) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 3.000.000 TL 
veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 02 Şubat 2021 günü saat (yerel saat) 
14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (216) 505 55 00 
Fax : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 11132/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
Consultancy Services for Design of  

School Buildings in İstanbul 
(AIIB-CB3) 

 
Country : Turkey 

Name of the Project : 
Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 
Preparedness (ISMEP) Project 

Loan No./Grant No. : L0319A 

Assignment Title : 
Consultancy Services for Design of School Buildings in 
İstanbul 

Reference No. : AIIB-CB3 
 
The Republic of Turkey, Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit has 

received a loan from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) toward the cost of the 
Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project and intends to 
apply part of the proceeds for consulting services.  

The consulting services (“the Services”) include the design of school buildings. These 
buildings are located in Istanbul. The number of buildings will vary due to the evacuation plan of 
the Provincial Directorates of National Education. However, the final number of buildings will 
have been decided in the Request for Proposal (RfP) documents to be sent to the short-listed 
consultants. 

The services to be performed shall include; 
• Preparation of conceptional architectural drawings to meet site conditions and 

beneficiary needs for the selected buildings.    
• Requirement of geo-technical surveys and data collection studies for the site to examine 

the soil conditions for the buildings to be constructed. 
• Preparation of all related construction drawings considering technical requirements and 

applicable standards (structural, architectural, mechanical, electrical, electronics and 
communication, infrastructural and landscaping drawings, etc.) in compliance with new local 
building codes in disaster prone areas.  

• Preparation of all necessary technical specifications, Bill of Quantities and tender 
documents with respect to final construction drawings.  

All the final and detailed designs, technical specifications, and tender/contract documents 
for the procurement of the Works shall be prepared by the Consultants with due care and 
diligence.  

The services will cover the design of approximately 30 school buildings. The estimated 
duration for completion of the services is approximately 16 months. 

The Republic of Turkey, Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit now 
invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the 
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the 
required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria 
are (not limited to):  
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• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year 
of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years (2015-
2016-2017-2018-2019), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise.  

• The Consultant must have the experience of major similar assignment completed in past 
ten years for design (architectural, mechanical, electrical, fire system, etc.) in School Buildings 
including value of consulting services and total closed area of works, location, number of staff 
involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of 
services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion 
dates, brief description of the contract;  

• Letters of recommendation from previous Employers; 
• Curriculum Vitae, specifying experience in similar assignments, max 10 CVs of experts 

of various professions requested under such services of staff who may be available to work on the 
assignment(s); 

• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if 
the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted 
for the leading company and the associate companies. 

• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel 
involved. 

The attention of interested Consultants is drawn to Section II, paragraph 4.4, and 
paragraph 4.9 of the AIIB’s “Procurement Instructions for Recipients” June 2, 2016, setting forth 
the AIIB’s policy on conflict of interest and eligibility.   

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should 
indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. 
In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally 
liable for the entire contract, if selected. 

A Consultant will be selected in accordance with the QCBS (Quality Cost Based 
Selection) method set out in the AIIB’s “Procurement Instructions for Recipients” June 2, 2016. 

Further information can be obtained at the address below during office hours10:00 a.m. to 
16:00 p.m. local time. 

Expression of interest dossier shall be submitted in both hardcopy & softcopy(digital) 
formats and must be delivered in a written form to the address below by surface mail, courier or 
hand delivery by February 09th of 2021 | 16:00 (local time, Istanbul). Applications by e-mail shall 
not be accepted. All submitted data shall be in English language. IPCU reserves the right to reject 
the applications received after the abovereferenced date. 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Attn: Kazım Gökhan ELGİN 

Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6  

Üsküdar/Istanbul/TURKEY 

Tel : +90 216 505 55 00 

Fax : +90 216 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

 11133/1-1 



30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 

 



30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 

 



30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 

 

 



30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11181/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11182/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
AVUKAT ALIM İLANI 

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 
2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından 
gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 
avukat kadrosuna açıktan atama yapılacaktır. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü 
sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek 
puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır. 

I) Başvuru Şartları 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2- Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 
3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak, 
4- 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan 

almış olmak, 
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına 

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

II) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler 
Adaylar başvurularını 11/01/2021 - 25/01/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak 
elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru 
işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden 
adaylar sorumludur. 

Adayların öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi 
alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya 
da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Adayların 2020 KPSS puanları ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Adayların 
askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır. 

Adayların avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneğini, detaylı özgeçmişini, 
fotoğrafını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanını 
(Ek-1 Beyan örneği) sisteme yüklemesi gerekecektir. 

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

III) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi 
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet 

sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. 
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IV) Sözlü Sınavın Konuları 
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 

20, Genel kültür 20, 
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; 
alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru 
sorulacaktır. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 
puan almaları gerekmektedir. 

V) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması 
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda 
belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. 

Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler 
Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. 

ÖNEMLİ NOT 
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak 

bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır. 
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.  
EK: 1-Beyan Örneği (İnternet sitemizde yer almaktadır.) 
 11220/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından: 
1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; 
Aşağıda yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir)  

kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı 
yapılacaktır.  

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve 
kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda 
bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı 
maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen genel ve özel şartları 
taşımaları gerekmektedir. 

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek 
puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.  

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.  
Genel şartlar: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Son başvuru günü olan 29 Ocak 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı 

maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 
itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat 
edebilecektir.) 

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına 
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, 
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d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

e) Kamu haklarından mahrum olmamak, 
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor 

olmak. 
Özel şartlar: 
Kimyager - İstanbul Merkez Teşkilatı kadrosunda istihdam edilebilmek için; 

yükseköğretim kurumlarının Kimya lisans programından mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personel 
Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.  

Biyolog - İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı kadrosunda istihdam edilebilmek için; 
yükseköğretim kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve 
Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler 
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. 
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan 
almış olmak.  

5) Başvuru yeri ve şekli: 
Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden 

yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim 
kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç 
belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların 
bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru 
işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından 
otomatik olarak verilecektir. 

6) Başvuru tarihleri:  
Başvurular 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 29 Ocak 2021 Cuma 

günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.  
7) Başvuruların değerlendirilmesi: 
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 puanları esas alınarak 

en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda 
ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava 
girmeye hak kazanacaktır.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği 
sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi 
iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden 
yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, 
adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati: 
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul 

Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan 
edilecektir. 11060/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Fakülteleri ve Yüksekokulunda açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca YÖK Gelecek Projesi kapsamında Profesör, 
Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre 
ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan 
doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına 
katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, 
üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya 
USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve 
yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, 
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari 
görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın 
yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze, 

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş 
oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet 
CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına 
başvurmaları duyurulur. 

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna 
ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen 
şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Aranan 
Nitelikler 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar Bilimleri 
- - 1 (a), (b) 
- - 1 (a), (c) 

Bilgisayar 
Donanımı 

- - 1 (a), (d) 

Bilgisayar Yazılımı 

1 - - (a), (e) 
- 1 - (a), (f) 
- - 1 (a), (g) 
- - 1 (a), (h) 

Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar ve 
Öğretim 

Teknolojileri 
Eğitimi 

Bilgisayar ve 
Öğretim 

Teknolojileri 
Eğitimi 

- - 1 (a), (i) 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

1 - - (a), (j) 
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Aranan Nitelikler: 
(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede 

İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 
(b) Adayların “Büyük Veri ve Veri Analitiği” konularında çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir. 
(c) Adayların “Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi” konularında çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir.  
(d) Adayların “Büyük Veri ve Veri Analitiği” konularında çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir. 
 (e) Adayların “Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi” konularında çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir.  
(f) Adayların “Nesnelerin İnterneti” konularında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir. 
(g) Adayların “Büyük Veri ve Veri Analitiği” konularında çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir.  
(h) Adayların “Bulut Bilişim” konularında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir. 
(i) Adayların “Robotik, Mekatronik ve Otomasyon” konularında çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir. 
(j) Adayların “Bilgi Güvenliği” konularında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

 11143/1-1 
—— • —— 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

28.12.2020 tarih ve 31348 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ; 
 

İLAN 
NO 

KURULUŞ BÖLÜM 

ANABİLİM/ 
ANASANAT 

DALI/ 
PROGRAM 

DERECESİ UNVANI 
KADRO 
ADEDİ 

SONUÇLARIN 
AÇIKLANACAĞI 

BİRİMİN İNTERNET 
ADRESİ 

BİRİM 
İLETİŞİM 
BİLGİSİ 

İLAN ŞARTI 

21 
Güneş 
Enerjisi 

Enstitüsü 
 

Enerji 
Teknolojisi 

5 ARŞ.GÖR. 1 https://eusolar.ege.edu.tr/ 
0 232  

311 12 28 

Enerji Teknolojisi 
alanında tezli 
yüksek lisans 
veya doktora 

yapıyor olmak. 

21 No'lu araştırma görevlisi kadrosu ilan şartı yukarıdaki şekilde değişmiştir. 
İlgililere duyurulur. 
 11221/1/1-1 

—— • —— 
Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
28.12.2020 tarih ve 31348 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ; 

 

25 

Atatürk 
Sağlık 

Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokul 

Tıbbi 
Hizmetler 

ve 
Teknikler 

Tıbbi 
Laboratuvar 
Teknikleri 
Programı 

6 
ÖĞR.GÖ
R. (D.V.) 

1 https://egeatasaglik.ege.edu.tr/ 
0 232  

311 20 58 

Fen Fakültesi 
Biyolojibölümü 
lisans mezunu 
olmak. Tıbbi 

Biyoloji alanında 
tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 
Yukarıda belirtilen 25 No'lu ilan iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 
 11221/2/1-1 

https://eusolar.ege.edu.tr/
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. 

Başvuru Tarihleri: 30/12/2020 - 21/01/2021 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/ 
PROGRAMI 

UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

HUKUK 
FAKÜLTESİ 

ÖZEL 
HUKUK 

TİCARET 
HUKUKU 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

3 1 

HUKUK FAKÜLTESİ 
LİSANS MEZUNU 

OLMAK VE TİCARET 
HUKUKU ALANINDA 
DOKTORA YAPMIŞ 

OLMAK. 

HUKUK 
FAKÜLTESİ 

KAMU 
HUKUKU 

İDARE 
HUKUKU 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

3 1 

HUKUK FAKÜLTESİ 
LİSANS MEZUNU 

OLMAK VE İDARE 
HUKUKU ALANINDA 
DOKTORA YAPMIŞ 

OLMAK. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; 
Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik 

Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili 
ilan metninden temin edilecektir.) 

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler 
1. Fotoğraf (2 adet) 
2. Özgeçmiş 
3. Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var 

ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol 
Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti), 

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi, 
5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi’nde ki formata uygun. 
6. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin belge. (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti), 
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet 

belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Verilen Kurum Tarafından Onaylı), 
8. Nüfus cüzdan fotokopisi, 
9. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan 

belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti) 
Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği İlgili 

Fakülte'ye şahsen teslim edeceklerdir. 
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımaları, 
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2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, diş 
hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer 
belgelerinde aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek 
onaylanan suretleri olması gerekmekte ve onaylı istenilen belgeler onaylandıktan sonra "CD/DVD 
veya Flash Bellek" ortamına aktarılacaktır. 

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 

4. Başvuru süresi: 
Başvuru Başlama Tarihi : 30/12/2020 
Son Müracaat Tarihi ve Saati : 21/01/2021 Saat: 16:00 
5. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs 

tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle 
yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde 
oluşabilecek teknik aksaklıklarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir. 

Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri: 

BİRİMİ TELEFON ADRESİ 
Hukuk 

Fakültesi 
0 376 218 95 70 / 

8945 - 8947 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü 
Hukuk Fakültesi Merkez / ÇANKIRI 

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 11027/1-1 

—— • —— 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
23/12/2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Üyesi Alım İlanı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel 
Alım İlanımızda belirtilen iş ve işlemlerin tarihleri aşağıda belirtildiği üzere revize edilmiştir. 
Ayrıntılı bilgiye http://www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Öğretim Üyesi Alım İlanı; 
Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi 
İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih 
(23/12/2020) 

İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihi 
izleyen 15. gün mesai bitimi. (06/01/2021) 

 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı; 

 

Duyuru 
Başlama Tarihi 

Son Başvuru Tarihi 
Ön 

Değerlendirme 
Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 
Giriş Tarihi 

Sınav Giriş Yeri / 
Saati 

Sonuç Açıklama “Nihai 
Değerlendirme” Tarihi 

İlanın Resmi 
Gazete 

Yayımlandığı 
Tarih  

(23 Aralık 2020) 

İlanın Resmî Gazete’ de 
yayımlandığı tarihi 

izleyen 15. gün mesai 
bitimi. 

(06 Ocak 2021) 

11 Ocak 2021 14 Ocak 2021 
Yer: İlgili Fakülte 
Sekreterliği Saat: 

13:00 
18 Ocak 2021 

 11202/1-1 
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

12.12.2020 tarih ve 31332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıda belirtilen öğretim 
üyesi kadro ilanımız iptal edilmiştir.  

İlan olunur. 
Fakülte/Meslek 
Yüksekokulu Bölüm Anabilim 

Dalı/Program Unvan Kadro 
Derece Adet Nitelik 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili 
ve 

Edebiyatı 
Bölümü 

Yeni Türk 
Edebiyatı 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Yer adları konusunda 
çalışmaları olmak. Yabancı 
dil olarak Türkçe 
öğretiminde deneyimli 
olmak 

 11183/1-1 

—— • —— 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete' de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi alımı ilanımızda; ilan duyurumuza aşağıdaki açıklama eklenerek düzeltilmiştir. 
“2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

sadece 5038 nolu (Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim 
Üyesi Kadrosu) ilana başvuru yapılabilir. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca 
belirlenen %20’lik  kota  kapsamında  başvuru  yapılabilecek  başka  Doktor  Öğretim  Üyesi  
kadrosu bulunmamaktadır.” 

 11216/1-1 

—— • —— 
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin  ilgili  

maddelerine göre  Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 
1 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvuru formuna (http://www.ilan. 

sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, öğrenim 
belgelerini, yabancı dil belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
dosyalarını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde 
yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.  

2 - Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen 
Denklik Belgesi ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir. 

3 - Sakarya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine http://www.ilan. 
sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

4 - Başvurular on-line olarak "https://akb.sabis.sakarya.edu.tr" web sayfası üzerinden 
alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından 
istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5 - Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 
gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 
İLGİLİ BİRİM ADET DERECE UNVANI AÇIKLAMA 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 
ANABİLİM DALI 

1 3 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 

Alt çenenin 
biyomekaniği 
üzerine çalışma 
yapmış olmak. 

 11057/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile 09 

Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede ile 03 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri 
belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 
bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

GENEL ŞARTLAR 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 80 veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
1. Özgeçmiş 
2. Dilekçe 
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi 
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
7. Yabancı Dil Belgesi 
8. ALES Belgesi 
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.12.2020 
SON BAŞVURU TARİHİ : 13.01.2021 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 15.01.2021 
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 19.01.2021 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.01.2021 
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL 
Tel   : (216) 500 44 44 
İLGİLİLERE DUYURULUR 
 

Unvanı 
İlanın Çıkacağı 

Birim 

Bölüm/Anabilim 

Dalı/Program 

Kadro 

Sayısı 

Başvuru 

Şekli 

Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi 
Başvuru Yeri İlan Özel Şart 

Öğr. Gör. 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik (İngilizce) 
1 Şahsen/Posta www.acibadem.edu.tr 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

- Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans 

mezunu olmak, 

- Beslenme ve Diyetetik alanında veya 

Fizyoloji alanında doktora yapıyor olmak. 

 10877/1-1 

http://www.acibadem.edu.tr/
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik 
hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan 
şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 
yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 
sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet 
adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 
yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil 
gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

ÇALIŞMA YERİ : SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
 

Sürekli İşçi Talep Edilen Kadrolar 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Cinsiyet 

Alınacak 

Personelin 
Öğrenim 

Durumu 

İL YÖNTEM 

Hasta Bakımı ve Temizliği 
Hizmetleri (Hasta Bakımı 

Teknisyeni ) 

15 Erkek Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Hasta Bakımı ve Temizliği 

Hizmetleri (Hasta Bakımı 
Teknisyeni ) 

20 Bayan Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Hasta Bakımı ve Temizliği 

Hizmetleri (Hasta Bakımı 
Teknisyeni ) 

1 (Engelli) Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Güvenlik Görevlisi 3 Erkek Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR 

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Toplam 39     

 
ÇALIŞMA YERİ : REKTÖRLÜK (İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI) 
 

Sürekli İşçi Talep Edilen Kadrolar 

Alınacak 

Personel 
Sayısı 

Cinsiyet 

Alınacak 
Personelin 

Öğrenim 

Durumu 

İL YÖNTEM 

Güvenlik Görevlisi 1 Bayan Lise ve Dengi 
AFYONKARAHİSAR  

İL GENELİ 
Noter Kurası 

Toplam 1     
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AÇIKLAMALAR  

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter 

kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır. 

2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

4. ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNE ve 

REKTÖRLÜK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN 

SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Hasta Bakımı 

Teknisyeni, Engelli Hasta Bakım Teknisyeni, Güvenlik Görevlisi mesleklerindeki personellere 

ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep 

şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter 

huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 1 (Bir ) katı asıl ve 1 (Bir) katı yedek adayın 

isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan 

edilecektir. 

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

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

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

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

başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir. 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" 

ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

7. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

web sayfasından https://www.afsu.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir. 

8. Noter Kurası sonucuna göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi alımı için alınacak 

olan sürekli işçilerin görev yerleri Başhekimlik tarafından belirlenecektir. 

9. Noter Kurası sonucuna göre Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına alınacak 

olan sürekli işçilerin görev yerleri Rektörlük tarafından belirlenecektir. 

10. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir. 
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GENEL BAŞVURU ŞARTLARI  

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 

sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 

sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük 

başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda 

kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 

3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) 

7. Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak. 

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 

10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 

süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

ENGELLİ PERSONEL GENEL BAŞVURU ŞARTLARI  

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 

2-18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak. 

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

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

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  
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4-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
5- Adayın herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük 

aylığı almaması gerekmektedir. 
6- Engellilik raporu en az %40 olmak, 
7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
8-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi feshedilecektir. 
9- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her 

aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir. 
10- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(5) beş günlük 
başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda 
kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 
3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) 

11- Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü (İMİD) ve 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş 
sayılırlar. 

ÖZEL ŞARTLAR  
HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (Hasta Bakımı Teknisyeni)  
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak 

2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının “Engelli Bakımı, Hasta 
Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire 
Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği ”dallarından mezun olmak 

Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi - En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi 
öğrenim seviyesi aralığında olacaktır. 

3. Bayan Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon 
merkezi katındaki hasta bakımı ve temizliği işlerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır. 

4. Erkek Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon 
merkezi katındaki hasta bakımı ve temizliği işleri, ayrıca ağır yük ve ekipman gerektiren işler 
dikkate alınarak hesaplanmıştır 

ENGELLİ HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (Hasta Bakımı Teknisyeni)  
1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının “Engelli Bakımı, Hasta 

Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire 
Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği ” dallarından mezun olmak 

Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi - En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi 
öğrenim seviyesi aralığında olacaktır. 
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KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( LİSE VE DENGİ)  

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve 

fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak 

2. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak 

ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak, 

3. Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi - En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi 

öğrenim seviyesi aralığında olacaktır. 

4. Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden 

son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’dan fazla,10’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri 

sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.) 

5. Bayan adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden 

son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’dan fazla,10’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri 

sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.) 

Bayan Güvenlik Görevlisi Üniversitemiz Rektörlüğü Giriş katında görevlendirilecektir. 

Üniversitemize başvuran bayan öğrenci ve vatandaşların mahremiyet açısından üst araması vb. iş 

ve işlerde çalışacak olup, güvenlik hizmetlerinde çalışacaktır. 

6. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 

Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi - En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi 

öğrenim seviyesi aralığında olacaktır. 

A) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

1. Kura işleminin 14/01/2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi B Blok Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir 

değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörlüğüne web sayfasından ( https://www.afsu.edu.tr ) duyurulacaktır. 

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura 

çekimini online izleyebileceklerdir. 

B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL 

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 
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4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 

7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı) 

8. Güvenlik Görevlisi adaylardan en az (B) sınıfı sürücü belgesi 

9. Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (En az 1 yıl geçerlilik tarihi olmalı) 

C) ATAMA İŞLEMLERİ 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ve İDARİ VE MALİ İŞLER 

DAİRE BAŞKANLIĞINA ALINACAK ADAYLARDAN 

1. Noter kurası ile atanmaya hak kazanan ve Üniversitemiz Sürekli İşçi alım 

Komisyonunca yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun 

görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim 

edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen 

askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla 

belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

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

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

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

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

başlatılmayacaktır. 

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

5. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu 

durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün 

içinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

6. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

 11052/1-1 
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin 
detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK 

tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır. 
2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3. Müracaat eden adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak 

“Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme 
sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
5. Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarına sahip olması 

gerekir. 
6. Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, 

başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 
7. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen (08:30 - 17:00 saatleri 

arasında) veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan 
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 
değildir. 

8. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir. 

İLAN 
NO 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE AÇIKLAMA 

1 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sağlık 

Yönetimi 
Sağlık 

Yönetimi 
Doçent 1 

Doçentliğini bankacılık ve sigortacılık 
alanında almış olmak, muhasebe, hastane 
maliyet analizi, finans ve sigortacılık 
konularında çalışmalar yapmış olmak 

2 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Beslenme ve 

Diyetetik 
Beslenme ve 

Diyetetik 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış 
olmak, kollajen hidrolizatı enkapsülasyonu ve 
gıdalarda kullanımı üzerine çalışmaları 
olmak 

3 Eczacılık Fakültesi Temel Bilimler 
Eczacılık 

Temel 
Bilimleri 

Doçent 1 
Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak, 
bakteriyel biyofilmler ve genotoksisite 
testleriyle çalışmaları olmak 

4 
Atatürk Sağlık 

Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Sağlık Bakım 
Hizmetleri 

Yaşlı Bakım 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Doktorasını halk sağlığı hemşireliği alanında 
yapmış olmak, yaşlılarda yaşam bağlılığı ve 
sosyal otonomi üzerine çalışmaları olmak 

5 
Atatürk Sağlık 

Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Hizmetler ve 

Teknikler 
Diyaliz 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

Doktorasını veteriner biyokimya alanında 
yapmış olmak, deneysel hayvan modeli ve 
akciğer epitel hücre hattında fenolik 
bileşiklerin oksidan antioksidan 
mekanizmalarıyla ilgili çalışmaları olmak 

Telefon : 0 272 2462842 
Adres : AFSU Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol 

Mahallesi 2078 Sokak No: 3 Afyonkarahisar 
 11162/1-1 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 
belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, 
Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 

Dr. Öğr. Üyesi  kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini 
belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet 
fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında 
oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime; 

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 
gün içerisinde başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
- Dr.Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen 

sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
- Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya 

eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır. 
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve 

Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 
Üniversitemizin  http://pdb.mehmetakif.edu.tr/  internet adresinden temin edilebilir. 

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ 
PROGRAMI/ANABİLİM 

DALI 
UNVANI 

TAHSİS EDİLEN 

KADRO 
 

DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ 

BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ 

İşletme 
Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Doçent 2 1 

Doçentliğini Pazarlama Bilim alanında 

almış, tüketici davranışları ve girişimci 

pazarlama konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

Büro Hizmetleri ve 

Sekreterlik 
Çağrı Merkezi Hizmetleri 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İşletme alanında doktora yapmış, çağrı 

hizmetleri işletmeleri  üzerine çalışma 

yapmış olmak. 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. ve 50/d. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi 
alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve 

Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir. 
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3 - Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında) 
4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge) 
6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 
7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) 
8 - ALES Belgesi 
9 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
10 - Yabancı Dil Belgesi 
11- Lisansüstü eğitim yaptığına dair belge (Araştırma Görevlisi için) (İlan edilen kadroya 

bağlı olarak alınacak) (onaylı belge) 
12 - Tecrübe durumunu gösterir belge (Öğretim Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı 

olarak alınacak) (onaylı belge) 
13 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
(onaylı belge) 

14 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
Genel şartlar (İlgili Yönetmelik) 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
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Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans 
veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir 
koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. 

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına 
ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir. 

Özel şartlar 
Öğretim Görevlisi; 
1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki 
öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip 
olmak ya da Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi 
olmak şartı aranır. 

Araştırma Görevlisi; 
1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim 
kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya 
sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

Muafiyet (İlgili Yönetmelik) 
MADDE 14 – (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner 

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

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

 
SINAV TAKVİMİ 
İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.12.2020 
SON BAŞVURU TARİHİ : 13.01.2021 
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 15.01.2021 
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 19.01.2021 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 21.01.2021 
* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. 
* Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 
* Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. 

Duyurulur. 
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Unvanı 

İlanın 

Çıkılacağı 

Birim 

Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Anasanat Dalı/ 

Programı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Sayısı 

ALES 
Yabancı 

Dil 
Başvuru Yeri İlan Özel Şart PUAN 

TÜRÜ 
PUAN 

Araştırma 

Görevlisi 

Bucak İşletme 

Fakültesi 
Ekonomi ve Finans 

Finansal 

Ekonomi 
4 1 EŞİT AĞ. 70 50 

Bucak İşletme 

Fakültesi 

Ekonomi ve Finans, Finans ve 

Bankacılık, Muhasebe ve 

Finansal Yönetim, Ekonomi ve 

İktisat bölümlerinin birinden 

mezun, Ekonomi ve Finans, 

Finans ve Bankacılık, 

Muhasebe ve Finansal 

Yönetim, Ekonomi, İktisat, 

Finansal Ekonomi, Finansal 

İktisat ve Finans Ekonomisi 

alanlarının birinde tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

Araştırma 

Görevlisi 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Maliye Maliye Teorisi 4 1 EŞİT AĞ. 70 50 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Maliye bölümü mezunu ve 

maliye alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Veteriner 

Fakültesi 
Klinik Öncesi Bilimler 

Veterinerlik 

Mikrobiyolojisi 
3 1 SAY. 70 50 

Veteriner 

Fakültesi 

Veteriner Fakültesi mezunu ve 

Veteriner Mikrobiyoloji 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Veteriner 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Veterinerlik 

Cerrahisi 
4 1 SAY. 70 50 

Veteriner 

Fakültesi 

Veteriner Fakültesi mezunu ve 

Veteriner Cerrahi alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Elektrik ve Enerji 

Doğalgaz ve 

Tesisatı 

Teknolojisi 

1 1 SAY. 70 - 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tesisat Öğretmenliği mezunu, 

Enerji Sistemleri alanında tezli 

yüksek lisans yapmış, lisans 

mezuniyetinden sonra 

yükseköğretim kurumlarında 

en az 2 yıl deneyim sahibi 

olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 

(Genetik ve Embriyo 

Teknolojileri Uygulama 

ve Araştırma 

Merkezinde 

Görevlendirilmek üzere) 

 1 1 SAY. 70 50 Rektörlük 

Veteriner Fakültesi mezunu, 

Veteriner Dölerme ve Suni 

Tohumlama alanında  doktora 

yapmış ve Tarım ve Orman 

Bakanlığı Onaylı “Sığırlarda 

Embriyo Transferi” eğitimi 

sertifikasına sahip olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 

(Tarım ve Hayvancılıkta 

Standardizasyon ve 

Belgelendirme 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezinde 

Görevlendirilmek üzere) 

 1 1 EŞİT AĞ. 70 50 Rektörlük 

İktisat Bölümü mezunu, İktisat 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış, bölgesel kalkınma 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

Rektörlük 

(Hayvancılık Yenilikçi 

Projeler Uygulama ve 

Araştırma Merkezinde 

Görevlendirilmek üzere) 

 5 1 SAY. 70 50 Rektörlük 
Veteriner  Fakültesi mezunu 

olmak. 

 11003/2/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde (Üniversite 
Hastanesinde), 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam 
edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. 
maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan 
sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen 
pozisyonlarda toplam 54 (ellidört) sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır. 

POZİSYON 
SIRA  NO UNVANI KADRO 

SAYISI ARANAN NİTELİKLER 

HE1 HEMŞİRE 43 
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun 
olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış 
olmak 

Fİ2 FİZYOTERAPİST 1 
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun 
olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış 
olmak 

LA3 LABORANT 2 
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun 
olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış 
olmak 

ST4 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 
Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden 
mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan 
almış olmak 

ST5 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri 
ön lisans programından mezun olmak, (Patoloji Anabilim Dalı Kas 
Laboratuvarı ve İmmünfloresan Laboratuvarında çalıştırılmak üzere) 2020 
KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak 

ST6 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 
Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden 
mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış 
olmak 

ST7 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en 
az 60 ve üzeri puan almış olmak 

PS8 PSİKOLOG 1 Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 
puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak 

DS9 DİĞER SAĞLIK 
PERSONELİ (Perfüzyonist) 1 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon lisans programından 
mezun olmak veya Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak, 
2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak 

1. GENEL ŞARTLAR 
*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 

48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 
*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
*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  edilenler hakkında  işlem  yürütülmeyecektir. 

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 

 

*2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93) sınav sonuç belgesine sahip olmak. 
2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) 
*Nüfus kayıt örneği  (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) 
*Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) 
*2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare 

kodlu belge) 
3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları 

sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona 

başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 

alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 
durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup 
tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 
başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

*Başvuru işlemleri  30/12/2020 – 13/01/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir 
*COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar 

ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. 
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması 
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

*KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday 
belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen 
yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. 

*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. 

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi 
Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim 
etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688 
5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER 
*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek 

belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz 
https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir. 

 11122/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A 

maddesine göre istihdam edilmek üzere; 
Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna, 

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip 
olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” çerçevesinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama 
yapılacaktır. 

1 - ATAMA YAPILACAK  İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI 
A) İnşaat  Mühendisi 

Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 
1 DÜZCE 1 
2 ESKİŞEHİR 1 
3 BİLECİK 2 
4 KÜTAHYA 2 
5 EDİRNE 4 
6 ŞIRNAK 2 
7 BAYBURT 2 
8 GİRESUN 1 
9 KASTAMONU 2 

10 KARABÜK 1 
11 KARS 2 
12 IĞDIR 1 
13 ARDAHAN 1 
14 SİİRT 1 
15 BİTLİS 1 
16 VAN 1 

TOPLAM 25 
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği 
(YÖKSİS Kayıt No:3468) bölümünden mezun olmak. 

B) Ziraat Mühendisliği  veya Biyosistem Mühendisliği 

Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 
1 ESKİŞEHİR 1 
2 EDİRNE 1 
3 KARS 1 
4 IĞDIR 1 

TOPLAM 4 
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Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği 
programının Tarımsal Yapılar ve Sulama (YÖKSİS Kayıt No:5161) veya Tarım Ekonomisi 
(YÖKSİS Kayıt No:5130) veya son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 
Biyosistem Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2148) bölümlerinden mezun olmak. 

C) Makina  Mühendisliği 
Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 ANKARA 2 
2 EDİRNE 2 

3 
 

ŞIRNAK 
 

1 
4 BAYBURT 1 
5 KARABÜK 1 
6 KARS 2 
7 IĞDIR 1 
8 ARDAHAN 1 

TOPLAM 11 
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makina Mühendisliği 
(YÖKSİS Kayıt No:3987) bölümünden mezun olmak. 

D) Harita Mühendisliği  veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  veya Geomatik  
Mühendisliği  veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  Geomatik  veya Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği  Uzaktan  Algılama 
Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 ESKİŞEHİR 2 
2 BİLECİK 1 
3 EDİRNE 2 
4 KARABÜK 1 
5 KARS 2 
6 ERZURUM 2 
7 BİTLİS 1 

TOPLAM 11 
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği 
(YÖKSİS Kayıt No:3191) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3588) 
veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Geomatik (YÖKSİS Kayıt No:3585) veya Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Uzaktan Algılama (YÖKSİS Kayıt No: 3586) veya Geomatik 
Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3051) bölümlerinden mezun olmak. 
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E) Jeoloji Mühendisliği  veya Hidrojeoloji Mühendisliği 
Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 ESKİŞEHİR 1 
2 EDİRNE 2 

TOPLAM 3 
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği 
(YÖKSİS Kayıt No:3594) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3288) 
bölümlerinden mezun olmak. 

F) Elektrik Mühendisi  veya Elektrik - Elektronik Mühendisi 
Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 ANKARA 1 
TOPLAM 1 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği 
(YÖKSİS Kayıt No:2637), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2644) 
bölümlerinden mezun olmak. 

G) Bilgisayar Mühendisi  veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi 
Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 ANKARA 2 
2 EDİRNE 2 

TOPLAM 4 
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği 
(YÖKSİS Kayıt No:2010) veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2038) 
bölümünden mezun olmak. 

H) Maden Mühendisi 
Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 EDİRNE 1 
TOPLAM 1 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği 
(YÖKSİS Kayıt No:3961) bölümünden mezun olmak. 

I) Meteoroloji Mühendisi 
Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 EDİRNE 1 
2 ERZURUM 1 
3 VAN 1 

TOPLAM 3 
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Meteoroloji Mühendisliği 
(YÖKSİS Kayıt No: 4120) bölümünden mezun olmak. 
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2 - ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 

puana sahip olmak.  
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak. 
3 - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 
Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel 
Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. 

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih 
yapabilecektir. 

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

4 - BAŞVURU TARİHİ 
Başvurular; 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00 

de sona erecektir. 
5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 

puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki 
adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. 

6 - SINAV TARİHİ  VE YERİ 
Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati 

ile ilgili bilgiler 26 Ocak 2021 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 
adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır. 

7 - GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle 
birlikte en geç 3 Şubat 2021 tarihinde Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’nda olacak 
şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel Dairesi 
Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir. 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) 2020 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,  
c) Özgeçmiş, 
d) Üç adet vesikalık fotoğraf. 
Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 3 

Şubat 2021 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 
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8 - GİRİŞ SINAVI KONULARI 
Giriş sınavı, uygulamalı olarak yapılacaktır. 
Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları esas alınarak 

toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş 
puan alanlar başarılı sayılır. 

9 - DEĞERLENDİRME 
Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın 
uygulamalı sınav puanı tespit edilir. 

Adayların, uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak 
belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama 
yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, uygulamalı sınav puanı yüksek olan 
adaya, uygulamalı sınav puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya, 
bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması 
halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına 
göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir. 

Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar veya başlatılmayanlar veya göreve 
başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten 
itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır. 

10 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 
Giriş Sınavı sonuçları www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca başarılı olan 

adaylara yazılı tebligat yapılacaktır. 
Adaylar, Giriş Sınavı sonucunun ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav 

Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin 
bitiminden itibaren yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak 
bildirilir. 

11 - DİĞER HUSUSLAR 
Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan 
veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları 
kazanılmış hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, 
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından 
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek 
listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları 
yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 11121/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli 

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi 
alınacaktır. 

Başvuru başlangıç tarihi : 30.12.2020 
Son başvuru tarihi : 14.01.2021 
Ön değerlendirme açıklama tarihi : 22.01.2021 
Giriş sınavı tarihi : 27.01.2021 
Sonuç açıklama tarihi : 01.02.2021 
Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr 
Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi 

arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. 
İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine 

göre yapılacaktır. 
GENEL ŞARTLAR 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

ÖZEL ŞARTLAR 
Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

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

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

Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
Dilekçe  
Özgeçmiş  
Öğrenim belgesi  
Transkript  
YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil 

sınavından almış oldukları puanı belirten belge 
ALES belgesi 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması 
şarttır. 

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
(*) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES 

(SAY) puan türü kullanılacaktır.  
(**) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES 

(EA) puan türü kullanılacaktır. 
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NOT: (x) Bulunan anabilim dallarında kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim 
yapıldığından, Üniversitemiz Senatosunun kararı uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranmaktadır. 

İLGİLİLERE DUYURULUR. 

BİRİMİ / ANABİLİM DALI / 

PROGRAMI 
UNVANI DERECE ADET NİTELİKLER 

FEN FAKÜLTESİ 

Moleküler Biyoloji 
Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Moleküler Biyolojide tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Onkoloji Hemşireliği 
Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Onkoloji Hemşireliğinde tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Avrupa Birliği Hukuku 
Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Kamu Hukuku, Özel Hukuk veya Avrupa 

Birliği Hukuku alanlarından birinde tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Restorasyon 
Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu, 

Restorasyonda tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Makine Teorisi ve Dinamiği 

(x) 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Makina Mühendisliği lisans mezunu, Makina 

Teorisi ve Dinamiğinde tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU 

İş Makineleri Operatörlüğü (*) 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
6 1 

Makine veya Mekatronik Mühendisliği lisans 

mezunu, bu alanlardan birinde tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 

Genel Müzikoloji 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
6 1 

Müzik Öğretmenliği lisans mezunu, Müzik 

Öğretmenliğinde tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Yüksekögretim kurumlarında alanında 

ders verme deneyimine sahip olmak. 

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU  

Kültürel Miras ve Turizm (**) 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
6 1 

Mimarlık Tarihinde tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Kültür varlıklarının korunması ve 

restorasyonu projelerinde çalışmış olmak. 

Gıda Teknolojisi (*) 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
6 1 

Kimyada tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteler 

üzerinde çalışmaları olmak. 
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İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU 

İnşaat Teknolojisi(*) 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
6 1 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu, 

Ulaştırmada tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Endüstriyel projeler konusunda saha 

ve proje deneyimi olmak. 

Makine (*) 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
6 1 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında ders verme deneyimine sahip 

olmak. 

Harita ve Kadastro (**) 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
6 1 

Ekonometri lisans mezunu , ekonometride 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanı ile 

ilgili çalışması olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Ağız ve Diş Sağlığı (*) 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
6 1 

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. 

Klinik deneyimi olmak. 

REKTÖRLÜK 

Öğr. Gör.  

(Uygulamalı 

Birim) 

6 1 

Dış İlişkiler Ofisinde çalıştırılmak üzere , 

İngilizce Mütercim Tercümanlık veya 

Çeviribilim lisans mezunu, alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından İngilizce dilinde en az 

80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puan almış 

olmak. 

Öğr. Gör.  

(Uygulamalı 

Birim) 

6 1 

Uzaktan Eğitim Merkezinde çalıştırılmak 

üzere, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. UNIX tabanlı sistemler ve MySQL 

veritabanı konusunda deneyimli olmak. 

Öğr. Gör.  

(Uygulamalı 

Birim) 

6 1 

Uzaktan Eğitim Merkezinde çalıştırılmak 

üzere , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. UNIX tabanlı sistemler ve Oracle 

veritabanı konusunda deneyimli olmak. 

Öğr. Gör.  

(Uygulamalı 

Birim) 

6 1 

Uzaktan Eğitim Merkezinde çalıştırılmak 

üzere, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Aynı 

alanda tezli yüksek lisans veya doktora 

yapmış olmak. 

 11179/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak 
şartıyla: 

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 
2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik 
belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun 
doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel 
yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve 
bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 
doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet 
fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi 
Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 
EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde 
kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

NOT: 1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 
kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz 
bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. 

2.* YÖK-Gelecek Projesi kapsamında izin verilen kadroları ifade eder. 
3.Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru 

başlıklı 5. Maddesinde “Aday, … başvurularını ilanda belirtilen birimlere şahsen yaparlar.” 
düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta 
yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir. 

İlan Tarihi : 30.12.2020 
Başvuru Tarihi : 30.12.2020  
Son Başvuru Tarihi : 14.01.2021 
 

 BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

1 Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Pedodonti Anabilim 
Dalı Profesör 1 1 

Genç daimi dişlerde ve süt 
dişlerinde rejeneratif endodonti 
konusunda çalışmış olmak. 

2 Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Endodonti Anabilim 
Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Endodonti alanında 
uzmanlıkyapmış olmak. 
EDTA’nın farklı yaşlardaki dentin 
üzerindeki etkileri konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 
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3 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

İlgili alanda uzman olup, çocuk 
hastalarda postoperatif analjezi 
yöntemlerinin ağrı ve bulantı 
kusma üzerine etkisi ile ilgili 
çalışması olmak. 

4 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

İlgili konuda uzman olup, 
dirençlidiyabetik maküla 
ödeminde intravitreal enjeksiyon 
tedavisi ile ilgili çalışması olmak. 

5 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Nöroşirurji Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

İlgili alanda uzman olup, 
subaraknoid kanamalı 
hastalarda radyolojik çalışma 
yapmış olmak. 

6 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Patoloji Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

İlgili alanda uzman olup, meme 
karsinomu olgularında 
retraksiyon artefaktı ile ilgili 
çalışması olmak. 

7 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

İlgili alanda uzman olup, 
omurilikyaralanmalı hastalarda 
nörojenik barsak disfonksiyonu 
üzerine çalışma yapmış olmak. 

8 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Kardiyoloji Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

İlgili alanda uzman olup, 
alkolünkardiyak etkileri ve akut 
koroner sendrom hastalarında 
mortalite üzerine çalışmaları 
olmak. 

9 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

İlgili alanda uzman olup, 
Hodgkinlenfomalı hastaların 
tedavi sonuçlarının analizi ile 
ilgili çalışması olmak. 

10 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Çocuk Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
İlgili alanda uzman olup, 
çocuklarda kolesistektominin yeri 
ile ilgili klinik çalışması olmak. 

11 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümü 
Beden Eğitimi ve 

Spor Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 
Dalında doktora yapmış olmak. 
Otizm, dispraksi ve girişimcilik 
alanlarında çalışması olmak. 

12 
Teknik Bilimler 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Prg. 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Grafik Anasanat Dalında sanatta 
yeterlik yapmış olmak, Dijital 
öyküleme, kısıtlı animasyon ve 
hareketli afişler konularında 
çalışmaları olmak. 

 11095/1/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim 
elemanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1.657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2.ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

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

4.Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili 
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

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

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

2.Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER 
1.Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet 

sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru 
Formu(http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553)kısmından ulaşılabilir.) 

2.Özgeçmiş. 
3.Nüfus cüzdanı fotokopisi. 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 30 Aralık 2020 – Sayı : 31350 

 

4.Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet üzerinden 
alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 

5.Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans 
mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.) 

6.Yüksek lisans diploması fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi 
7.İki adet fotoğraf 
8.ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi 

Sınav (ALES) belgesi geçerlidir) 
9.Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavı) 
10.İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev 

yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir. 
11.Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

vereceklerdir.) 
12.İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar. 
13.Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Söz konusu metne 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/ Giresun 
Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ( http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-
dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.) 

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. 
Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. 
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları 
yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. 

İlk Başvuru Tarihi  : 30.12.2020 
Son Başvuru Tarihi  : 14.01.2021  
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi  : 21.01.2021  
Giriş Sınavı Tarihi  : 27.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 01.02.2021 

SIRA 
NO 

BİRİMİ UNVANI DER. AD. 

ALES 
TÜRÜ 

VE 
PUANI 

YAB. 
DİL 

PUANI 
İLAN ŞARTLARI 

1 

Tirebolu Mehmet Bayrak 
Meslek Yüksekokulu  

Bilgisayar Teknolojileri 
Bölümü Bilgisayar 

Programcılığı Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

6 1 
ALES- 
70 SAY 

- 

Bilgisayar Mühendisliği mezunu 
olup,Bilgisayar Mühendisliği Anabilim 
dalında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak ve belgelendirmek kaydıyla 
yüksek lisans mezuniyeti sonrası 
yükseköğretim kurumlarında en az 5 
yıl ders vermiş olmak. 
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2 

Tirebolu Mehmet Bayrak 

Meslek Yüksekokulu  

Finans-Bankacılık ve 

Sigortacılık Bölümü  

Maliye Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

6 1 

ALES- 

70 

EA/SÖZ 

- 

Ekonometri lisans mezunu 

olup,Ekonometri alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. Belgelendirmek 

kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası 

alanında en az 3 yıl çalışmış olmak 

3 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

ABD. 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

ALES- 

70 SAY 
50 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında 

doktora yada uzmanlık yapıyor olmak. 

4 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü 

Endodonti ABD. 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

ALES- 

70 SAY 
50 

Endodonti alanında doktora yada 

uzmanlık yapıyor olmak. 

5 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Klinik Bilimler Bölümü  

Protetik Diş Tedavisi ABD. 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

ALES- 

70 SAY 
50 

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora 

yada uzmanlık yapıyor olmak. 

6 

Mühendislik Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Yapı Anabilim Dalı 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

ALES- 

70 SAY 
50 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu 

olup, Yapı Anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

 

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ :  

Başvurular, kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen 

veya posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. 

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Giriş 

Sınavı Değerlendirme Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet 

adresinde yayınlanacaktır. 

 

İLANDA YER ALAN 

BİRİM 
BAŞVURU ADRESİ 

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI 

İNTERNET ADRESİ 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Şeyh 

Keramettin Mah. Gazi Cad. No 72 28100 Merkez / 

GİRESUN 

http://dhf.giresun.edu.tr/ 

Mühendislik Fakültesi 
Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Güre 

Yerleşkesi - 28200 Merkez / GİRESUN 
http://muhendislik.giresun.edu.tr/ 

Tirebolu Mehmet Bayrak 

Meslek Yüksekokulu 

Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek 

Yüksekokulu Körliman Mevki Tirebolu / GİRESUN 
http://tmyo.giresun.edu.tr/ 

 11095/2/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/dalları ile unvan ve koşulları 

belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Adaylar, başvurularını, 31 Aralık 2020 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki 
açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise 
Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. 
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama- 
kriterleri_2019 basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/ 
akademik/atama- kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi 
Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya 
atanma hakkı sağlamaz. 

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 
adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Eksik belge ile yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir. İlan 
edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili 
maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri 
(https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın 
dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, 
doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), kriterleri 
sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), varsa Eğiticilerin 
Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak 
adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım 
Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım 
Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde 
geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini 
takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi 
Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik 
puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik 
puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-
kriterleri Web adresinden temin edilebilir. 

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın 
dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün 
belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor 
Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile yayınları hariç sadece diğer 
kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava 
yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.  
İlan olunur. 

https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019basvurukosullari
https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019basvurukosullari
https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019basvurukosullari
https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019
https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019
https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri_2019
https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri
http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri
http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri
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FAKÜLTE/ 
ANABİLİM/ DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 
 
FEN FAKÜLTESİ 
Uygulamalı Biyoloji Doçent(2) 1 
 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Sosyal Hizmet Profesör(3) 1 
 
MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Yapı Bilgisi Doçent(4) 1 
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Yazılımı Doçent(1)(5) 1 
Elektronik Doçent(1)(6) 1 
Mekanik Doçent(1)(7) 1 
Çevre Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi(1)(8) 1 
Elektronik Dr. Öğr. Üyesi(1)(6) 2 
Mekanik Dr. Öğr. Üyesi(1)(7) 1 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Dil ve Konuşma Terapisi Profesör(9) 1 
 
TIP FAKÜLTESİ 
Kardiyoloji Profesör(1)(10) 1 
Kardiyoloji Doçent(1)(11) 1 
İç Hastalıkları Doçent(1)(12) 1 

 
AÇIKLAMALAR 
1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 
başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 
edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ 
akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir. 

2. Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 
3. Göç konusunda çalışmalar yapmış olmak. 
4. Mimarlık alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, iç mekan tasarımı 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 
5. Bulut Bilişim alanında çalışmalar yapmış olmak. 
6. Mikro/Nano/Opto Elektronik alanında çalışmalar yapmış olmak. 
7. Motor Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 
8. Rüzgar Enerjisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 
9. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında Doktora derecesine sahip olmak, baş-yüz 

anomalileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 
10. Kardiyak Elektrofizyoloji alanında sertifika sahibi olmak, Atriyal Fibrilasyon 

Ablasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak. 
11. Transtorasik, Transözefajiyal ve Üç Boyutlu Ekokardiyografi alanlarında sertifikaya 

sahip olmak. 
12. İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olmak, Hematoloji Doçenti olmak, Kök 

Hücre Nakli ve Hücresel Tedaviler alanında çalışmaları olmak. 
İlan olunur 11169/1-1 

http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf
http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 
A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 

unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış 

olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan 
adayların; 

1) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, 
Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (Altı) nüsha dosyayı ekleyerek CD ile 
beraber Rektörlük Personel Daire Başkanlığına. 

2) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde yapılacaktır. 

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT BİLGİLER 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 
KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

Mühendislik Fakültesi  

İnşaat Mühendisliği Bölümü  

Hidrolik ABD. 

1 1 Doçent 

Yer Bilimleri ve Mühendislik 

Temel alanında Doçentlik 

belgesine sahip olmak, Karst 

Hidrolojisi ve Hidrojeoloji 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Maliye Bölümü  

Maliye Teorisi ABD. 

1 1 Doçent 
Maliye alanında Doçentlik 

belgesine sahip olmak. 

Eğitim Fakültesi  

Matematik ve Fen Bilimleri 

Bölümü 

Matematik Eğitimi ABD. 

1 3 Doçent 

Matematik Eğitimi alanında 

Doçentlik belgesine sahip olmak, 

Matematik Öğretmeni adaylarının 

ispat yapma, ters örnek üretme ve 

ispat değerlendirme becerileri 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

B) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN 
10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve       
09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı ResmÎ Gazete'de yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin'' ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen 
kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. 
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2- Adayların ALES'ten en az 70 puan, Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların 
Yükseköğretim tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından enaz 50 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan almış olması gerekir. 

3- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 
(otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

5- Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır. 
6- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 

yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
7- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanması gerekmektedir. 
8-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak şartı 

aranmaktadır. 
9- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından 

muaftır. 
10- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve 

eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 
11- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve 

eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve 

telefon numaralarını belirten dilekçe. (Dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında 
ulaşabilirsiniz). 

2.Özgeçmiş. 
3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi. (Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren         

5 (Beş) yıl geçerlidir). 
4. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların 

YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). e-Devlet harici diploma/geçici 
mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü 
olacaktır. 

5. Yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen sınav) belgesi fotokopisi 

6. Yüksek lisans yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, yüksek lisans diploma fotokopisi 
veya yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak şartıyla çıkan ilanlarda öğrenci belgesi. 

7. Lisans transkripti (Aslı veya Onaylı Örneği). 
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
10. Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, Özelde SSK veya BAĞ-KUR da çalışmışlığı varsa). 
11. 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş). 
12. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. 

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması 
gerekmektedir. 
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BAŞVURU / ÖN DEĞERLENDİRME / SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ 
1- İlan Yayım Tarihi: İlanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihtir. 
2- Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 

15 (onbeş) gün içerisinde İLGİLİ BİRİMLERE başvurmaları gerekmektedir. 
3- Başvuru, Değerlendirme ve Sınav Takvimi: Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme 

Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi üniversitemizin www.hakkari.edu.tr 
adresinden duyurulacaktır. 
 

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT BİLGİLER 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 
KADRO 
ADEDİ 

DERECE UNVAN ALES 
YABANCI 

DİL 
ÖZEL ŞARTLAR 

Yüksekova Meslek Yüksekokulu 
Elektrik ve Enerji Bölümü  

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 
Pr. 

2 6 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

70  

Lisans mezunu olup, Makine 
Mühendisliği veya 
Mekatronik Mühendisliği 
veya Endüstri Mühendisliği 
veya Maden Mühendisliği 
veya Kimya Mühendisliği 
veya Jeoloji Mühendisliği 
alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

İlahiyat Fakültesi  
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

İslam Felsefesi ABD. 
1 7 

Araştırma 
Görevlisi 

70 50 

Lisans mezunu olup, İslam 
Felsefesi alanında tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Çocuk Gelişimi Bölümü 
Çocuk Gelişimi ABD. 

1 7 
Araştırma 
Görevlisi 

70 50 

Çocuk Gelişimi veya Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi veya 
Çocuk Sağlığı ve Eğitimi 
Alanında tezli yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Ebelik Bölümü  
Ebelik ABD. 

1 7 
Araştırma 
Görevlisi 

70 50 

Ebelik veya Doğum ve 
Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanında tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hemşirelik Bölümü  
Hemşirelik ABD. 

1 7 
Araştırma 
Görevlisi 

70 50 
Hemşirelik alanında tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

ABD. 

1 7 
Araştırma 
Görevlisi 

70 50 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon alanında 
tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

 11033/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen kriterleri taşımaları 
gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden 
mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca 
onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış 
olmaları gerekmektedir. 

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 
başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı 
lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı 
belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu 
dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı Personel Dairesi 
Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet 
cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, 
başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, 
yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve 
yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash 
bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir 
kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.) 

Başvurular 30/12/2020 - 14/01/2021 Tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan 
başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 

 
S.n Unvan D Fakülte/Myo Bölüm ABD/PR. Açıklama 

1 Doç. Dr. 1 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Sanat Tarihi 

Genel Sanat 
Tarihi 

Demir çağları madeni eserler 
üzerine çalışmış olmak. 

2 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 
Iğdır Sağlık 
Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi 
Hizmetler ve 

Teknikler 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Genel cerrahi alanında tıpta 
uzmanlık yapmış olmak veya 
Bakteriyofajlar alanında 
çalışmış olmak. 

 
Not: 
1-Öğretim elemanı başvuru dilekçesi https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire- 

baskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir. 
2-Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne 
https://www.igdir.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilir. 
 11096/1-1 
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında 
yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla 
öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları 
ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır. 

İlan başvuru tarihi : 30.12.2020 
İlan son başvuru tarihi : 13.01.2021 
İlan olunur. 
Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında 

dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait 
Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra; 

Profesör: 
Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalı ile 

“Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet 
biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı, bu dosyadaki 
belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi, ayrıca www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel 
Daire Başkanlığı-Dökümanlar-Formlar-Profesörlük Başvuru Dosyasında Olması Gereken 
Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru 
dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 

Doçent: 
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim 

dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, 
nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel 
çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 
(dört) adet CD’yi, ayrıca www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı- Dökümanlar-
Formlar-Doçentlik Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda 
belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel 
Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi: 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve 

ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik 
fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve 
doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet 
dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime 
teslim edeceklerdir. 
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NOT: 

1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2- Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler. 

3- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter 

veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin e-Devlet kapısından 

(www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır. 

4- Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili 

birimlere başvurularını yapmalıdırlar. 

S. 

NO 
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI ADET DERECE AÇIKLAMA 

1 TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI 

VE HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 1 

Gelişimsel Pediatri yan dal 

uzmanı olmak. 

2 TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI 

VE HASTALIKLARI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 1 

Çocuk Romatoloji yan dal 

uzmanı olmak. 

3 TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI 

VE HASTALIKLARI 
PROFESÖR 1 1 

Gelişimsel Pediatri yan dal 

uzmanı olmak. 

4 TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI 

VE HASTALIKLARI 
PROFESÖR 1 1 

Çocuk Hematoloji ve onkoloji 

yan dal uzmanı olmak. 

5 TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 1 

Elektrofizyoloji ve dört boyutlu 

ekokardiyografi konusunda 

deneyimli olmak 

6 TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
KARDİYOLOJİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 1 

Temel ekokardiyografi 

konusunda uluslararası geçerli 

belgeye sahip olup, dört 

boyutlu ekokardiyografi 

alanında çalışmaları olmak 

7 
FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
TARİH 

TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ 

TARİHİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 1 

Askeri darbelerin etkisi 

konusunda çalışmaları olmak. 

8 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

KİMYA 

MÜHENDİSLİĞİ 

TEMEL İŞLEMLER 

VE 

TERMODİNAMİK 

DOÇENT 1 1 
Aktif karbon konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

9 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BESLENME VE 

DİYETETİK 

BESLENME VE 

DİYETETİK 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2 1 

Beslenme ve diyetetik mezunu 

olup, ilgili alanlarda doktora 

yapmış olmak. 

 11138/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli 
Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" ile 03.10.2019 tarihli "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre 
öğretim görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : 30.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 13.01.2021 
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 27.01.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 03.02.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2021 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.kocaeli.edu.tr 
GENEL ŞARTLAR 
1)-a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

2)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

3)- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7): 
1)- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 
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2)- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

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

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

2) Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 
Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip 

alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile 
göndereceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1) 2 Adet müracaat formu, 
2) Özgeçmiş, 
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans 

ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri) 
5) Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili) 
6) 2 Adet fotoğraf, 
7) ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.) 
8) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 
9) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş 

muadili) 
10) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve 

görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da 
çalışanlar için hizmet belgesi) 

11) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
12) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar 
13) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya 
AÇIKLAMA 
1) ALES Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 

tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır. 
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2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden 

fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 

4) Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen 

başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar 

ilgili birime ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5) Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, 

ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

7) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

8) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

9) İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

İLAN 

NO. 
BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ 

PROG 

UNVANI DER. ADET İLAN ŞARTI 

1 
Hereke Asım Kocabıyık 

MYO 

Çevre Tem. 

Hizm. 

Çevre 

Temizliği ve 

Denetimi 

Öğr. 

Gör. 
4 1 

Kimya lisans ve Kimya tezli yüksek lisans 

mezunu olup çevre temizliği ve denetimi 

konusunda sertifika sahibi, iş güvenliği ve 

kalite yönetim sistemleri alanında eğitim 

vermek. 

2 İzmit MYO 
Bitkisel ve 

Hayvansal 

Tıbbi ve 

Aromatik 

Bit. 

Öğr. 

Gör. 
5 1 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu 

olup, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

3 

Rektörlük( Kariyer 

Geliştirme ve Uygulama 

Mrk. görevlendirilmek 

üzere) 

Rektörlük  
Öğr. 

Gör. 
5 1 

Kamu Yönetimi lisans ve Yönetim Bilimleri 

tezli yüksek lisans mezunu olup, Proje 

Yönetimi Sertifikası ve CV Yazma ve 

Mülakat Teknikleri sertifikasına sahip 

olmak. 

4 

Rektörlük (Uzaktan Eğitim 

ve Uygulama Arş. Uyg. 

Merk. Görevlendirilmek 

üzere) 

Rektörlük  
Öğr. 

Gör. 
4 1 

İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi İşletme 

Bölümü lisans ve İşletme tezli yüksek 

lisans mezunu olup Üniversitelerde en az 

10 yıl ders verme deneyimine sahip 

olmak. 

 11168/1-1 
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Mevlana Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine 
İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, 
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) 
İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel” istihdam edilecektir. 

Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi 

BAŞVURU TARİHLERİ 20.01.2021 - 26.02.2021 

MÜLAKAT LİSTESİ İLAN TARİHİ 05.03.2021 

BAŞVURU ADRESİ ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

SINAV YERİ 
Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/KONYA 
Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91 

İLAN ve SINAV SONUÇLARI 
DUYURU YERİ 

www.mevka.org.tr 

1 - ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
2 - UZMAN PERSONEL 
2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Şartlar (3 Kişi) 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
Tablo 2’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde 
veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak, 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 14-20-21 Temmuz 2019 ve 6-12-13 
Eylül 2020 tarihlerinde yapılan son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan 
türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak, 
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Tablo 2: Uzman Personel Sınav Puanları ve Türleri 

Alan Adı 
Alınacak 

Uzman Sayısı 

Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS) 

YDS/ 
E-YDS Taban 

Puanı 
KPSS Puan 

Türü 
KPSS Taban 

Puanı 
Mühendislik, Mimarlık Bölümleri 2 P1, P2, P3 

80 70 
Hukuk 1 P4, P5, P6, P7 

2.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri 
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, 
d) Hukuk mezunu adaylar için; avukatlık stajını tamamlamış bulunmak, 
e) Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
f) Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
g) Fizibilite çalışmaları, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış olmak, 
h) Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak, 
i) Etki Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
j) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek, 
k) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, 
Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir. 
3 - İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 
3.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Şartlar (1 Kişi) 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den 70 puan veya dil 
yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir 
sınavdan asgari 70 puan düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak, 

c) İç denetçide, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış 
olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 
sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır. 

3.2. İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri 
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 

dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, 
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, 
Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir. 
4 - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ 
Başvurular, 20 Ocak 2021 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 26 Şubat 2021 

tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana 
Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. 
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Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen 
şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Tablo 3: Başvuruda Sunulacak Belgeler 
No Belge Uzman İç Denetçi 
1 Başvuru Formu Z Z 
2 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z 
3 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z Z 
4 KPSS sonuç bilgileri Z - 

5 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet 
dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi 

T Z 

6 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z Z 

7 Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z 

8 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 
yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler 

Z Z 

9 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını 
gösterir diğer belgeler 

T T 

10 İç denetçi adayları için geçerli iç denetim sertifikası - Z 

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı 
ÖNEMLİ: 
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan 

başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. 
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan 
yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). 

UYARI: 
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 
başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak 
talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda 

belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 4’de yer alan değerlendirme kriterleri 
doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. 
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Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen 
pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve 
Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Sınava çağrılacak adayların sayısı Tablo 
5’de belirtilmiştir. 

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 
davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan 
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi 
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.” 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

Tablo 4: Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri 

Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı(%) 
KPSS Puanı (KPSS Puanı İle Başvuran Adaylar İçin) 

40 Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin 
Belgelenmek Kaydıyla) * 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 8 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirtilen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 

**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır 

***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

Tablo 5: Yarışma Sınavına Çağrılması Planlanan Aday Sayıları 

Personelin Unvanı Alınacak Personel Sayısı 
Yarışma Sınavına Çağrılması 

Planlanan Aday Sayısı 
İç Denetçi 1 5 
Uzman Personel 3 15 

6 - SINAV YERİ VE TARİHİ 
Yarışma sınavı tarihleri ve yeri daha sonra ajansın internet sitesinden yapılacağından, 

adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, herhangi bir sebep belirtmeksizin, Ajansın web 
sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların 
açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye 
yetkilidir. 

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihinde, T.C. Kimlik 
numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekir. 
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7 - YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI 

a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel 

Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 

b) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri 

arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen 
iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. 

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 

birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 

temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 

not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 

adaylardan ister. 

8 - DEĞERLENDİRME 
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan 

edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama 

yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma 
sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış 

hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 

arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 

pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 

istihdam edilir. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 

başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 

ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 
9 - SINAV SONUCLARININ DUYURULMASI 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 

sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara 
yazılı olarak bildirilir. 

10 - GÖREVLENDİRME 

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 

için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün 
içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 
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Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün makul bir sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

11 - PERSONELİN İSTİHDAMI ve DENEME SÜRESİ 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz 
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği 
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 

Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi, görev yerini ve ilini 
değiştirebilir 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, 
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere 
sunar. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personel ile iç 
denetçi hakkındaki raporu Genel Sekreter hazırlar. Söz konusu raporlar, Genel Sekreterin görüşü 
ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam 
edilen uzman personelin hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi, deneme süresinden sonraki ilk 
Yönetim Kurulu toplantısının gündemine eklenir. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

12 - ÇALIŞMA KOŞULLARI 
Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununa tâbidir. 
Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş 

mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman 
personel ve destek personeli eliyle yürütülür. 

Ajans'ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde 
Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir. 

Ajans personelinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 
saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa 
sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
  10984/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ve “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine 
göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Kadrolara başvuracak adayların 
Yönetmelik’teki genel ve özel koşullar ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlamaları 
gerekmektedir. 

KADROLARA BAŞVURULAR 
Adayların, 30.12.2020-13.01.2021 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu 

birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, 
eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu 
durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

İSTENEN BELGELER 
Adaylar dilekçeleri ekine; 
-Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript, 
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi (Muaf olanlar 

için Bkz. MUAFİYET) 
-Yabancı Dil Puanını gösterir belge, 
-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracaklar için tezli yüksek lisans diploması, 
-Yüksek lisans veya doktora yapıyor olduğuna ilişkin belge, 
-İlan özel şartında belirtilen belge/deneyim veya çalışmaya ilişkin belgeler, 
-Özgeçmiş,  Kimlik fotokopisi, 
-1 adet fotoğraf ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı 

vereceklerdir. 
(Söz konusu belgelerin fotokopileri ya da çıktıları yeterlidir.) 
Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar 

alanından ulaşılabilir. 
SINAV TAKVİMİ 
Ön Değerlendirme: 19.01.2021 tarihinde ilana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) 

internet adreslerinde duyurulacaktır. 
Giriş Sınavı Tarihi: 26.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi: 28.01.2021 
Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacaktır. Giriş Sınavı sonuçları İlana çıkılan 

birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde 
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 1 – Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK 
tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır 

3- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. 
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5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
6 - Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 nci maddesinin (d) fıkrası 

kapsamında atama yapılacaktır. MUAFİYET : Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta 
ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlar ile meslek 
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar 
ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar 
için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

 

BİRİM/ ANABİLİM-

ANASANATDALI/PROGRAM 

KADRONUN ALES 

PUANI 

VE 

TÜRÜ 

YABANCI 

DİL 

PUANI 

İlan Özel Şart 
Unvanı Derecesi Adedi 

ECZACILIK FAKÜLTESİ https://eczacilik.trakya.edu.tr/ 

FARMASOTİK BOTANİK Arş.Gör. 6 1 
70 

(SAY) 
50 

Eczacılık veya Biyoloji lisans mezunu 

olup, botanik anabilim dalında doktora 

yapıyor olmak. 

EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU https://tbmyo.trakya.edu.tr/ 

HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞTLAR 

TEKNOLOJİSİ 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

6 1 
70 

(SAY) 
MUAF 

Makine Mühendisliği lisans mezunu 

olup, enerji kaynakları alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. Doktora 

yapıyor olmak. 

HİBRİD VE ELEKTİRKLİ TAŞTLAR 

TEKNOLOJİSİ 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

6 1 
70 

(SAY) 
MUAF 

Makine Mühendisliği lisans mezunu 

olup, otomotiv mühendisliği analında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

6 1 
70 

(SAY) 
MUAF 

Radyo TV Teknolojisi veya Elektronik ve 

haberleşme Mühendisliği yüksek lisans 

mezunu olup, bu alanların birinde 

doktora yapıyor olmak. 

UÇAK TEKNOLOJİSİ 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

6 1 
70 

(SAY) 
MUAF 

Makine Mühendisliği lisans mezunu 

olup, havacılık ve uzay alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. İnsansız 

hava araçları konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

6 1 
70 

(SAY) 
MUAF 

Fizik lisans mezunu olup, fizik alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. En az 

B sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesine 

sahip olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/ 

İLETİŞİM SANATLARI Arş.Gör. 6 1 
70 

(SÖZ) 
50 

İletişim ve Tasarım veya Görsel Kültür 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. üç boyutlu animasyonlar 

konusunda deneyimli olmak. 
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İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU https://ipsalamyo.trakya.edu.tr/ 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

6 1 
70 

(SAY) 
MUAF 

Mühendislik veya Teknoloji 

Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, 

Elektrik- Elektronik veya Elektronik ve 

Haberleşme bölümü mezunu olup, bu 

alanların birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YÜKSEKOKULU https://kycubyo.trakya.edu.tr/ 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VEBİLİŞİM 

SİSTEMLERİ 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

6 1 
70 

(SAY) 
50 

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri lisans mezunu 

olup, bu alanların birinde tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ https://tip.trakya.edu.tr/ 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 

Öğr.Gör. 

(Uyg. 

Birim) 

5 1 MUAF 50 

Göğüs Hastalıkları uzmanı olup, 

Girişimsel Pulmonoloji alanında 

deneyimli olmak. 

UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU https://umyo.trakya.edu.tr/ 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 

Öğr.Gör. 

(Ders 

verecek) 

6 1 70 (EA) MUAF 

Sağlık alanı ile ilgili lisans mezunu olup, 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında 

tezli yüksek lisans yapmış olmak. Sağlık 

ile ilgili alanda doktora yapıyor olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ https://mimfak.trakya.edu.tr/ 

PEYZAJ TEKNİKLERİ Arş.Gör. 6 1 
70 

(SAY) 
50 

Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu Peyzaj 

Mimarlığı alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

YAPI BİLGİSİ Arş.Gör. 6 1 
70 

(SAY) 
50 

Mimarlık lisans mezunu olup, Mimarlık 

anabilim dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ https://egitim.trakya.edu.tr/ 

MATEMATİK EĞİTİMİ Arş.Gör. 6 1 
70 

(SAY) 
50 

Matematik Öğretmenliği lisans mezunu 

olup, Matematik Eğitimi alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

SINIF EĞİTİMİ Arş.Gör. 6 1 70 (EA) 50 

Sınıf Eğitimi lisans mezun olup, Sınıf 

Eğitimi alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

(*) Öncelikli ve Özellikli Alan.ZİHİN 

ENGELLİLER EĞİTİMİ 
Arş.Gör. 7 (*)2 

70 

(SÖZ) 
50 

Özel Eğitim veya Engelli Çalışmaları 

alanında doktora yapıyor olmak. 

 11116/1-1 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuruda İstenen Belgeler 
Profesörler İçin  
-Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus 

Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, iki adet fotoğraf ve 
yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6(altı) adet CD 

Doktor Öğretim Üyeleri İçin  
-Başvuru Formu, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum 

Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer 
alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD 

Genel Şartlar  
-Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer 

koşulları sağlamaları gerekmektedir. 
-Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
-Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde 

şahsen veya posta yoluyla, profesör kadroları için 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun 

bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan 
gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve 
http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/PROG. 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
ADEDİ 

KADRO 
DERECESİ 

AÇIKLAMA 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ 

İSLAM TARİHİ 
VE SANATLARI 

İSLAM TARİHİ 
ANABİLİM DALI 

PROFESÖR 1 1 
İslam Tarihi alanında Doçent 
Unvanı almış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
İŞLETME 

MUHASEBE VE 
FİNANSMAN 

ANABİLİM DALI 
PROFESÖR 1 1 

İlgili alanda Doçent unvanı almış 
olmak. 

ARDEŞEN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

OTEL, 
LOKANTA VE 

İKRAM 
HİZMETLERİ 

TURİZM VE OTEL 
İŞLETMECİLİĞİ PR. 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Turizm İşletmeciliği Anabilim 
Dalında Doktora yapmış olup 
turizm sektöründe iş gören 
performansı konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

TARİH 
YAKINÇAĞ TARİHİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

İlgili alanda Doktora yapmış olup 
Güney Kafkasya üzerine çalışma 
yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

GÜRCÜ DİLİ 
VE EDEBİYATI 

GÜRCÜ DİLİ VE 
EDEBİYATI 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Gürcü dil bilimi alanında Doktora 
yapmış olmak. 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 
BİLİMLERİ 

KURANI KERİM 
OKUMA VE KIRAAT 
İLMİ ANABİLİM DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Kıraat konusunda çalışma yapmış 
olmak. 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ 
HİZMETLER VE 

TEKNİKLER 

TIBBİ 
LABORATUVAR 
TEKNİKLERİ PR. 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 1 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalında Yüksek Lisans ve Doktora 
yapmış olup bakteriyel 
enfeksiyonlar konusunda çalışma 
yapmış olmak. 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ UNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 
HUKUK 

FAKÜLTESİ 
Profesör Medeni Hukuk 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. 

İKTİSADİ VE 
İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Yönetim 
Bilimleri 

3 1 
Doktorasını İşletme alanında yapmış olup, Liderlik 
ve Stratejik Yönetim alanında çalışmaları olmak. 

İLETİŞİM 
FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Kültürlerarası 
İletişim 

3 1 

Doktorasını Kültürlerarası İletişim veya Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında yapmış olup, 
siyasal iletişim ve söylem analizi konusunda 
çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Radyo 
Televizyon 

3 1 
Sinema ve Televizyon Anasanat Dalında Sanatta 
Yeterliliğini yapmış olup, kısa film ve belgesel 
konusunda tecrübeye sahip olmak. 

SARIKAYA 
FİZ. VE REH. 

Y.O. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

3 1 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 
Doktorasını yapmış olup, Lenfödem ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

SPOR 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Hareket ve 
Antreman 
Bilimleri 

3 1 
Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olup, 
Doktorasını Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalında 
yapmış olmak. 

TIP 
FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, Sağlık 
çalışanlarında anksiyete düzeyi ve uyku kalitesini 
değerlendiren çalışması bulunmak. 

KENEVİR 
ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ 

Dr. Öğr. 
Üyesi** 

Malzeme ve 
Enerji 

3 1 
İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme 
Teknolojileri konusunda çalışma yapmış olmak. 

 
Başvuru Adresi: Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim 

Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. , 
* Müracaat tarihleri: 30/12/2020-13/01/2021 Çarşamba günü saat 17.00 kadar, 
* 3 (üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.  
** YÖK Öncelikli ve Özellik alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında alınacak öğretim 

üyesi. 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 

tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. 
Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre 

aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir; 
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı 

ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.  
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet 

çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)  
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri, 
5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi  
6- Bir adet fotoğraf, 
7- Özgeçmiş, 
8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES), 
9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık), 
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi, 
12- Başvuru Formu, 
ile müracaat etmeleri ilan olunur. 
- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen fakülte/yüksekokula yapılmalıdır. 
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr 
- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz. Birden çok kadroya başvurdukları 

tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir. 
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak 
talep edemeyeceklerdir. 

- Üniversitemiz Sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her 
aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 
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(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı 
birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
(1) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan 
mezun olmak şartı aranır. 

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

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

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

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi  : 30.12.2020 
Son Başvuru Tarihi  : 13.01.2021  
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi  : 20.01.2021  
Giriş Sınav Tarihi  : 26.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 04.02.2021 
 

ANABİLİM DALI ÖĞR.GÖR. 
(DERS VERECEK) YDS VEYA EŞ DEĞERİ AÇIKLAMA 

REKTÖRLÜK 

 2 50 

Türk Dili ve Edebiyatı veya 
Türkçe Öğretmenliği Lisans 
mezunu olmak ve ilgili alanda 
tezli yüksek lisans mezunu 
olmak.(Üniversitemiz Türkçe 
Öğretim Merkezi(TÖMER) 
'nde görevlendirilecektir. 

ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU 

LABORANT VE VETERİNER 
SAĞLIK 1  

Veterinerlik veya Biyoloji 
Lisans mezunu olmak. 
Veterinerlik, Moleküler 
Biyoloji veya Moleküler 
Biyoloji ve Genetik alanında 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. Sanal laboratuvar 
uygulamalarını bildiğini 
belgelemek. 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin 
detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar 
aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

1. KADRO DETAYLARI 
İLAN 
SIRA 
NO 

BİRİMİ 
BÖLÜM 

AD./ AS./ PR. 
UNVAN DERECE ADET ALES Yab. Dil ÖZEL ŞART 

1 

Rektörlük 
(Uzaktan Eğitim 

Araştırma ve Uygulama 
Merkez Müdürlüğü) 

Öğr.Gör. 
(Uyg. Bir.) 

5 1 
Sayısal 

70 
50 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Anabilim Dalı veya Bilgisayar Mühendisliği 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

2. İSTENEN EVRAKLAR 
1- Dilekçe (www.aku.edu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde yer alan 

dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan 
başvurular işleme alınmayacaktır.) 

2- ALES Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında ALES’ten muaf olan kadrolar için zorunlu 
değildir, sonuç belgesi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.) "Kontrol Kodu / 
Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. 

3- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında yabancı dilden muaf olan 
kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde "Kontrol Kodu/Doğrulama 
Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki 
yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç 
belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru 
tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen 
geçerlilik süresince geçerlidir. 

4- Mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) e-Devlet çıktısı veya noter 
onaylı örneği. Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli 
fotokopileri kabul edilmeyecektir. e-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması 
zorunludur. 

5- Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Eğer e-Devlet sisteminden 
mezun belgenizi alabiliyorsanız ve belgede not ortalaması varsa transkript belgesi gönderilmesine 
gerek yoktur. Transkript ile e-Devlet Mezuniyet belgelerindeki not ortalamalarındaki 
farklılıklarda e-Devlet not ortalaması dikkate alınacaktır.) 

6- Öğrenci Belgelerinin e-Devlet çıktısı veya aslı. (Lisansüstü eğitim şartı olan kadrolar 
içindir. E-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.) YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİ BELGELERİNDE TEZLİ İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Öğrenci 
belgelerinde “tezli” ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına 
dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır. 

7- Alanında tecrübeli olduğuna ilişkin belge. (Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar 
içindir.) Tecrübe belgeleri fotokopi olarak gönderilebilir. Kazanılması durumunda aslı veya noter 
onaylı örneği istenecektir. (Tecrübe belgelerinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri, 
hangi unvanda görev yapıldığı, halen göreve devam ediliyorsa bu durumun belirtilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca tüm tecrübe belgeleri kamu kurumlarından alınıyorsa mühürlü, özel 
sektörden alınıyorsa kaşeli, e-Devletten alınıyorsa barkodlu olmalıdır. SGK'dan alınan Hizmet 
Dökümü belgeleri mutlaka barkodlu olmalı ve belgede meslek kodu yer almalıdır, aksi takdirde 
geçerli değildir.) 
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8- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK’ten alınan denklik belgesi ile birlikte 
gönderilmesi gerekmektedir. (Denklik belgesi ya e-Devlet üzerinden alınmış olmalı ya da noter 
onaylı olmalıdır.) Transkript belgelerinin noter onaylı çevirisi gönderilmeli ve belgelerde mutlaka 
genel not ortalamasının 100 lük sistem karşılığı yer almalıdır. Genel not ortalaması 
hesaplamalarda kullanılacağı için 100 lük sistem karşılığı olmayan transkript belgeleri dikkate 
alınmayacaktır. Ayrıca beyan edilen öğrenci belgelerinin de noter onaylı çevirisi sunulmalı ve 
yüksek lisans öğrenci belgelerinde tezli ifadesi yer almalıdır. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
1- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan 

(lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü 
eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği 
kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. 

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (Araştırma görevlisi 
kadrolarına 1 Ocak 1985 tarih ve sonraki doğumlular başvuru yapabilirler.) 

3. BAŞVURU DETAYLARI VE SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı A.N.S. 

Kampusu Merkez / AFYONKARAHİSAR 
Başvuru Tipi : Şahsen veya Posta 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.aku.edu.tr 
Evrak Kayıt Birimi Tel : 0272 218 11 30 
Personel Daire Başkanlığı Tel : 0272 218 12 30 
SINAV TAKVİMİ: İlan Resmî Gazete’de yayınlandığında Üniversitemiz web sayfasında 

(www.aku.edu.tr ) açıklanacaktır. 
4. GENEL AÇIKLAMALAR 
1. Bu ilana başvuran adaylar; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır. 

2. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
3. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla 

kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz. 
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı çeviri tablosu kullanılarak hesaplanır. Genel not ortalamasının hem 4 lük hem 
de 100 lük sistemde verildiği transkript belgelerinde alınan derslerin geçme notunun nasıl 
hesaplandığına bakılarak, herhangi bir ders için geçme notu HARF NOTU (BB gibi) şeklindeyse, 
transkriptteki 4 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur ve bu 4’ lük 
sistemdeki not YÖK çeviri tablosuna göre 100 lük sisteme çevrilir. Eğer herhangi bir ders için 
geçme notu 100 lük sistemde ise, transkriptteki 100 lük sisteme göre belirlenen genel not 
ortalaması geçerli olur. 

5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

6- İstenilen evrakların eksiksiz teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır. 
 11054/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına

Dair Karar (Karar Sayısı: 3341)
–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar

Sayısı: 3342)
–– 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve
Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan
Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 3343)

–– 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında
Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar
Sayısı: 3344)

YÖNETMELİK
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/52)
–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği
ve Denetimi: 2021/26)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/12/2020 Tarihli ve 9347 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2020 Tarihli ve 2017/32052 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 29/12/2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelik, Hazine ve
Maliye Bakanlığına Ait Tebliğler ile Kurul Kararları yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri
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