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YÖNETMELİKLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK KAYNAKLAR 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 6/8/2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
adı “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştiril-
miştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiştiril-
miştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MAKÜ-BİKAM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyolojik Kay-

naklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meh-

met Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiş-
tirilmiştir. 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2009 27311
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve

Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile odaklı ça-

lışmalar yapmak, toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirme hedefi doğrultu-
sunda kadını ve aileyi güçlendirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan çalışmaları takip
etmek, tespit edilen sorunlara ilişkin olarak multidisipliner bakış açısıyla çözüm önerileri ge-
liştirmek, eğitim faaliyetleri, proje ve akademik çalışmalarda bulunmaktır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile ile ilgili konularda bilimsel araştırma ve in-

celeme yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve destek vermek.
b) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış ve evrensel bildirgelerde de tanımlanan ka-

dın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak için bu alanda ulusal
ve uluslararası düzeyde uygulanabilir projeler üretmek, eğitim programı, kongre, sempozyum,
konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar ile iş birliği
yaparak kadın ve aile ile ilgili çalışmalara destek olmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak.
d) Kadın ve aile sorunları ile ilgili kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum ku-

ruluşları ile iş birliği yapmak, ortak proje üretmek, bilimsel veri sağlamak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda kadın ve aile ile ilgili konuların yer aldığı süreli

yayın çıkarmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak için çalışmalar yapmak.
f) Kadın hakları ve aile ile ilgili mevzuat veya bu alanda Türkiye’nin taraf olduğu ulus-

lararası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.
g) Kadın ve aile sorunları ile ilgili ihtiyaç duyan kişilere psikososyal destek hizmeti

vermek.
ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesi” ibaresi “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” olarak değiş-
tirilmiştir. 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TASARIM, MİMARLIK VE ŞEHİR ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve

Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2012 28342
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a) Üniversitedeki mimari proje, tasarım projeleri, şehircilik ve şehir planlaması, kent
yönetimi, tarihi ve kültürel miras proje faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleriyle uygulama ala-
nına dair saha çalışmalarının ve faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve
araştırma geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, işbirliği yapmak ve bu alanlarda gerçek ve tüzel
kişilere mimarlık danışmanlık ve proje hizmeti vermek.

c) Şehirleşme hareketlerinin toplumsal, ekonomik, tarihi, mimari ve mekânsal gelişimi
ve değişimi, demografi, şehir coğrafyası, kentsel dönüşüm, göç ve mekânsal ilişkiler üzerine
çalışmalarla ulusal ve uluslararası akademik katkılar yapmak.

ç) Şehir alanlarında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite
kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı kurmak.

d) Şehir sahalarında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte
işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Mimari projelerin ve buna bağlı inşaat, elektrik, makine-tesisat, peyzaj projelerinin

üretilmesini ve takibini sağlamak.
b) Üniversitedeki akademik, idari, teknik personel ve öğrenciler arasından proje bazlı

çalışma ekipleri kurmak.
c) Mimari proje, tasarım projeleri, şehircilik ve şehir planlaması, kent yönetimi, tarihi

ve kültürel miras proje üretimi, mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri ile ilgili bilimsel araş-
tırma projeleri hazırlamak ve bütün bu çalışmalar doğrultusunda yıllık araştırma ve geliştirme
planlaması yapmak.

ç) Merkezin araştırma ve geliştirme hizmetleri kapsamında laboratuvarlar kurmak.
d) Merkezin kurduğu laboratuvarlarda, mimarlık, inşaat ve mühendislik sektörlerinde

ulusal, uluslararası boyutlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere araş-
tırma, geliştirme ve test hizmetleri vermek.

e) Kamu ve özel kurumlar ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, ik-
tisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yön-
temler konusunda danışmanlık yapmak.

f) Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendir-
mek.

g) Şehirle ilgili Merkezin amaçlarında belirtilen konularda kamuoyu araştırmaları, an-
ketler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

ğ) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi
ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak
araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu proje-
lere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla
gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

h) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak;
bu amaçla yapılan yayınları desteklemek.

ı) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak;
ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

i) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik
etmek.
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j) Program ve dersler açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yap-
mak.

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller
düzenlemek.

l) Şehir araştırmaları ile ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uy-
gulamak, katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

m) Şehir araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek.
n) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri

üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
o) Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışmak şartı ile yurtiçi ve yurtdışından araş-

tırmacı kabul etmek.
ö) Merkezin ilgi alanına giren konularda tasarım, mimarlık ve şehir alanlarında ulusal

ve uluslararası yarışmalara katılmak.
p) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda

çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir.
Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman
yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı
durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmalarını yapmak.
d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek en az dört üye ve Müdürden oluşur.
Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü
ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu
ile alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı belirler.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversite içinden veya dışından

önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen ve iki yıl süre ile görevlendirilen en az beş
üye ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.
b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamak.
c) Yılda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Mer-

kezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimleri
MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma

alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim
Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6451 

—— • —— 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6507 
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Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6491 

—— • —— 
Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6492 

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

 
 6421 
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Anamur 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6375 

—— • —— 
Çiftlik Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6417 
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Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6520 

—— • —— 
Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6521 

—— • —— 
Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6522 

 



19 Temmuz 2021 – Sayı : 31546 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6583 

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

 
 6587 
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İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6592 

—— • —— 
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 6594 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

UMKE ACİL YARDIM VE MÜDAHALE ARACI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, 20 Adet 4x2 Manuel Vites, Dizel, Panelvan Tipi, UMKE Acil Yardım ve 
Müdahale Aracı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 
şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4-Teklifler, 26.08.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin ayrıca teknik şartnamesine uygunluğunun 
ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesine müteakip uygun olduğu tespit edilenlerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek gün ve saatte açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7-Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) bendi gereğince 
istisna kapsamındadır. 

 6569/1-1 
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GÜVENLİK DUVARI (FİREWALL) YAZILIMI BAKIM-DESTEK VE YENİLEME 

LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı İhtiyacı Güvenlik Duvarı (Firewall) Yazılımı Bakım-Destek ve Yenileme Lisansının 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.08.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler bilahare bildirilecek 

bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 6647/1-1 
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3 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 3 Kalem Laboratuvar Malzemesinin teknik şartnamesine ve malzeme 

listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

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

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 10/08/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları daha sonra açılacaktır. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 6664/1-1 
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KÖMÜR TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Baskılı, Beyaz Renkli, Lamineli, Güneşe Dayanıklı (UV’li), % 100 Polipropilen Kömür 

Torbası Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  :  2021/402414 

1-İdarenin 

a) Adresi  :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700  

c) Elektronik Posta Adresi  :  clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi:  :  www.cli.gov.tr. 

2- İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü Açık Ocak Üretim Şube 

Müdürlüğü Kömür Hazırlama ve Tesisler Başmühendisliği 

ihtiyacı 1 kalemde 700.000 adet baskılı, beyaz renkli, 

lamineli, güneşe dayanıklı (UV’li), % 100 polipropilen 

kömür torbası alımı 

b) Teslim yeri  :  ÇLİ Müdürlüğü - Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

3- İhalenin 

a) İhale Usulü  :  Açık İhale 

b) Yapılacağı yer  :  ÇLİ Müdürlüğü- Eğitim (Toplantı) Salonu 

c) Tarihi ve saati  :  05/08/2021 Perşembe günü saat 14:00 

d) Dosya no  :  140-KÇLİ/2021-792 

4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ÇLİ Müdürlüğünün “Ziraat Bankası TR88 0001 

0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82” nolu hesaplarından birine KDV dahil 150,00 TL yatırılması 

karşılığı, aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, 

ihale tarihinden en az beş gün önce önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese 

posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 
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5- Teklifler 05/08/2021 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat mal alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

11- Bu ihalede kısmi teklif verilemez 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 
14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
 6542/1-1 

—— • —— 
40 GR. YEŞİL SÜZEN POŞET ÇAY SADE KUTU İSKELETİ VE DIŞ ZARFI  

SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı  

510.000 adet 40 gr. Yeşil Süzen Poşet Çay Sade Kutu İskeleti  ile 13.500.000 adet 40 gr. Yeşil 
Süzen Poşet Çay Sade Dış Zarfı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.08.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  
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5-  İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında  kısmi teklif verebilirler 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 6481/1-1 
—— • —— 

400-500 GR. SİYAH ÇAY İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-  Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 

2.400.000 adet 400-500 gr. Siyah Çay İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 
İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2-  Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.08.2021 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5-  İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-  Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-  Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-  İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 6482/1-1 
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VENTİL (KELEBEK VANA) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan Ventil (Kelebek Vana) Temini ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına ait açık ihale usulüne göre temini ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/418360 

1-İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. 

Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : 

2-İhale Konusu Malın 

a) Adı : Ventil (Kelebek Vana) Temini 

b) Niteliği Türü Miktarı :  Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır. 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 20 takvim günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 29/07/2021 Perşembe Günü Saat 10:00 

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

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

almaları zorunludur. 

5-Teklifler 29/07/2021 Perşembe Günü Saat 10:00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (29/07/2021 Perşembe) yeniden teklif alınması (açık eksiltme veya pazarlık) 

gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk 

teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8-Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9-Bu ihalenin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi olarak da teklif verilebilecektir. 

 6680/1-1 
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MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2021/2022 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2021/416551 
1-İdarenin 
a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 
2-İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2021/2022 Kampanya Döneminde Toplam 444.420 Ton 

(± %20 toleranslı) olmak üzere Meydan Hizmetleri 
Hizmet Alımı İşidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2021/2022 
Kampanya Dönemi sonuna kadardır. 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Orhaniye Mah. 

123340. Sok. No: 63 Ilgın / KONYA 
b) Tarihi ve Saati : 30/07/2021 Cuma günü, saat 10:00 
4-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340. Sok. No: 63 Ilgın / 
KONYA adresinden satın alınabilir. 

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
7-Diğer Hususlar 
7.1. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (30.07.2021) fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 
7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6650/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2021/2022 kampanya döneminde üretilen 180.000 ton (Yüzseksenbinton) yaş pancar 

posasının paketleme makineleri ile paketlenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, satılan 
paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 
dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.  

İhale Kayıt Numarası :  2021/409235 
1 - İdarenin  
a) Adresi :  Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR  
b) Telefon ve Faks Numarası :  0222 230 27 39 - 0222 230 27 38  
c) Elektronik Posta Adresi :  eskisehirseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : ± % 20 toleranslı tahmini 180.000 ton (Yüzseksenbinton) 

yaş pancar posasının paketleme makineleri ile 
paketlenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi, 
satılan paketlerin alıcı araçlarına yüklenmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Eskişehir Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve Saati : 02/08/2021 Pazartesi günü, saat 14:00 
4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir 

(KDV.Dahil) 200,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - İhaleye gerekirse açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edileceğinden ihalede hazır 
bulunulması gerekmektedir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi değildir. 6394/1-1 
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FLORESAN MİKROSKOP ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 
20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/405786 
1-İdarenin  
a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 
15.km 44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 377 3720 /Faks: 0422 377 3739 
c) Elektronik posta adresi  : - 
  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) 

:  

2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Floresan 

Mikroskop 1 Adet, 
b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya 

Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj 
edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri 
yapılarak teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 
Takvim günü içinde. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 

15.Km İdari Bina Kat:6 Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu 
Kampüs-Malatya 

b) Tarihi ve saati : 03.08.2021 Salı günü saat:10:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
 b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
 c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2. Teklif veren firmalar ürün kataloğunu sunmalı ve teknik şartnameye uygunluk 

yazısı vermelidir. 
4.3.3. Cihaz en az ISO 9001: 2015 sertifikasına sahip olmalıdır. İhale dosyasına 

eklenmelidir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim 
günüdür. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6556/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan 
Kadro 

Derece 
Adet Nitelik 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 

Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında 

doktora/uzmanlık eğitimi almış olmak. 

Pedodonti 

Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Pedodonti alanında doktora/uzmanlık 

eğitimi almış olmak. 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Periodontoloji alanında Doçent unvanı 

almış olmak. 

Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim 

Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Protetik Diş Tedavisi alanında 

doktora/uzmanlık eğitimi almış olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Bölümü 

Beslenme ve 

Diyetetik Anabilim 

Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik 

alanında yapmış olmak, Gastrointestinal 

sistem ve beslenme konularında yayınları 

olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında yapmış olmak, Pediatrik 

rehabilitasyon ve yapay zeka konularında 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, 

Çocuk Kardiyolojisi alanında çalışmaları 

olmak. 

Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 

Anabilim Dalı 

Doçent 3 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Deri ve 

Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak, 

Doçentliğini Deri ve Zührevi Hastalıkları 

alanında almış olmak, Cilt hastalıkları ve 

sedef hastalığı konularında çalışmaları 

olmak. 
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Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Radyoloji Anabilim 

Dalı 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji 

uzmanı olmak, Kas-İskelet ve Ürogenital 

Radyoloji alanlarında çalışmaları olmak. 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

Gastroenteroloji uzmanı olmak, 

Doçentliğini Gastroenteroloji alanında 

almış olmak, Karaciğer nakli, 

endosonografi ve ERCP konularında 

çalışmaları olmak. 

1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.  

2 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

3 - Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil 

belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent 

kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın 

listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği,  Doçent ve 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği, 

4 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, 

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi 

kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların 

son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. 6625/1-1 

—— • —— 
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlan Başlama Tarihi : 19.07.2021 

İlan Bitiş Tarihi : 02.08.2021 

Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. Çocuk 

İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 

alanında yan dal eğitimi almış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
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ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI 

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu 

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri 

* Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

* Fotoğraf (2 Adet) 

* Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri 

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD 

olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak) 

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa) 

* Akademik Personel Aydınlatma Metni 

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu 
* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer 

alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir. 
* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 6649/1-1 
—— • —— 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik Personel ilanına ilişkin 3. sayfa üzerinde yer alan 
ilan özel şartı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Meslek Yüksekokulu 
Fizyoterapi Programı 

(Türkçe) 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve bu 
bölümlerden birinden Yüksek Lisans programını 
tamamlamış olmak. 

İlan olunur. 
 6681/1/1-1 

—— • —— 
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
13 Temmuz 2021 tarih 31540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan aşağıdaki Öğretim 

Görevlisi kadrosu iptal edilmiştir. 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü 

(Türkçe) 

Öğretim 
Görevlisi 

1 
Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans mezunu 
olmak. 

İlan olunur. 6681/2/1-1 

 



19 Temmuz 2021 – Sayı : 31546 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

Ticaret Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMURU GİRİŞ SINAV İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 

tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) 
ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır. 

S.No Unvanı Teşkilatı KPSS Puan 
Türü 

Alım Yapılacak 
İller 

Alım 
Yapılacak 

Sayı 
Toplam 

1 
Sözleşmeli 
Muhafaza 
Memuru 

Taşra (Gümrük 
ve Dış Ticaret 

Bölge 
Müdürlükleri) 

KPSSP3 

AĞRI 70 

750 

ANTALYA 10 
ARDAHAN 5 
ARTVİN 40 
EDİRNE 100 
GAZİANTEP 30 
GİRESUN 1 
HAKKARİ 20 
HATAY 50 
IĞDIR 5 
İSTANBUL 267 
İZMİR 5 
KIRKLARELİ 5 
KİLİS 50 
KOCAELİ 8 
MARDİN 2 
MERSİN 5 
MUĞLA 5 
SAKARYA 1 
SAMSUN 4 
ŞANLIURFA 15 
ŞIRNAK 40 
TRABZON 5 
VAN 5 
ZONGULDAK 2 

 
II. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını 

doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.), 
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c. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, 
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu 
yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, 
uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve 
bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen 
bölümlerinden mezun olmak, 

d. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki 
tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak, 

e. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak, 
f. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir 
hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, 
işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri 
engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” 
ibareli sağlık kurulu raporu almak, 

Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde 
istenilecektir.(Başvuru aşamasında istenilmeyecektir.) 

III. DİĞER BİLGİLER 
a. Sınav başvuru tarihi ve şekli: 
Başvurular dijital ortamda 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava 

katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile 
veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 
değerlendirmeye alınmayacaktır 

Ayrıca Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmeliğin ek 2'nci maddesi kapsamında 2020 yılı KPSS puanı ile ÖSYM tarafından merkezi 
yerleştirmesi yapılan adayların Sözleşmeli Muhafaza Memuru alımına ilişkin başvuruları dikkate 
alınmayacaktır. 

Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro 
sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday 
bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacaktır. 

b. Sınav tarihi ve yeri: 
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr 

internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin 
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

c. Sınavın Şekli ve Değerlendirilmesi 
1- FİZİKİ YETERLİK SINAVI 
Uygulama sınavına, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı 

aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması 
halinde, bu adayların tümü fiziki sınava çağrılacaktır. 

Adaylar fiziki yeterlik sınavına katılabilmeleri için Aile Hekimliğinden alacakları “fiziki 
yeterlik sınavına katılabilir” ibareli tek hekim raporunu sınav esnasında görevli personele ibraz 
etmek zorundadır. 
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Sınav yapılan tarihler arasında Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar 
sınava alınmayacaktır. 

Temaslı olarak karantina altında olan adaylar ile fiziki yeterlik sınav tarihinin en geç son 
günü itibari ile tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar fiziki yeterlik sınav tarihinin 
son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır. 

Erkek Adaylar için; 
Başlangıç çizgisi ile 4.istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar 21.5 metre 

uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası genişliği 12 metre uzunluğunda, 6. 
istasyon ile bitiş çizgisi arası 23 metre olarak düzenlenen ve 8 istasyondan oluşan parkurun 
toplam uzunluğu 56.5 metreden oluşmaktadır. (Ek-1) 

Kadın Adaylar için; 
Başlangıç çizgisi ile 4. istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar 20.5 metre 

uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası genişliği 9 metre uzunluğunda, 6. 
istasyon ile bitiş çizgisi arası 23 metre olarak düzenlenen ve 8 istasyondan oluşan parkurun, 
toplam uzunluğu 52.5 metreden oluşmaktadır. (Ek-2) 

Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta, başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 metre 
genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak 
görülebilecek boyutta olacaktır. 

Öncelikle adaylara komisyon yetkilileri tarafından fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. 
Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. 
Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, 
kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir. 

Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. 
1.İstasyon (Öne Takla): Düz takla istasyonunda aday öne doğru bir (1) defa takla atar. 

Takla hareketini yapamayan veya yapmayan aday 5 saniye cezalandırılır. 
2.İstasyon (Denge Tahtası): Aday, yerden yüksekliği 50 cm, uzunluğu 250 cm olarak 

denge aletinin üzerinde, başlama çizgisinden bitiş çizgisine kadar koşar. Başlama çizgisinin 
önünden başlayan veya bitiş çizgisine basmadan istasyonu tamamlayan aday, görevliler tarafından 
uyarılır ve istasyona tekrar başlatılır. Denge aletinden düşen aday, düştüğü noktadan tekrar 
başlayarak devam edebilir. 

3. İstasyon (Lastik Engeli): Adaylar, çapı 16 inch olan 6 adet lastik engelinden tek ayakla 
basarak koşar. Lastikler birbirine bağlı ve çapraz halde duracaktır. Adaylar lastik içerisine basmak 
zorundadır. Engele takılan adaylar kaldığı yerden devam edebilir. 

4.İstasyon (Yoyo Koşusu): Adaylar, toplam 6 m. uzunluğunda ve sırasıyla 2 m., 4 m., 6 
m. ve 8 m. aralıklarla koyulan huniler arasında yoyo koşusu yapar. Adaylar her huniye dokunmak 
zorundadır. Huniye dokunmadan dönen adaylar, görevliler tarafından geri çevrilir. İstasyona sağ 
huniye dokunarak başlanmalıdır. 

5.İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Adaylar, erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg olarak 
hazırlanan toplamda 3 sağlık topunu, boş olan diğer kasaya taşır. Her seferinde bir adet (1) sağlık 
topu taşınmalıdır. Boş olan kasanın içine düşen sağlık topları geçerli sayılacaktır, seken topları 
tekrar kasaya koymak zorunlu değildir. Ancak kasanın içine düşmeyen (köşe & kenara çarpıp 
çıkan) sağlık topları geçerli sayılmaz. Adaylar, tamamlamadığı her sağlık topu için bitiş süresine 
4 saniye eklenerek cezalandırılır. 
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6.İstasyon (Çift Ayak Sıçrama): Erkek adaylar, yerden yüksekliği 40 cm olan sıçrama 
tahtası üzerinden 6 adet, kadın adaylar 4 adet çift ayak sıçrama yapar. Her eksik sıçrama için 
adayın bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami 
gerçekleştirmelidir. 

7.İstasyon (Engel Etabı): Adaylar, kısa olan engelin üstünden (erkekler için 50 cm, 
kadınlar için 40 cm) ve uzun olan engelin altından (erkekler için 110 cm, kadınlar için 100cm), 
toplamda beş (5) adet engeli geçer. Engel sırası, üstten -alttan-üstten- alttan-üstten şeklinde 
dizilecektir. Adaylar, düşürdüğü her engel için bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır. 

8.İstasyon (Slalom Koşusu): Adaylar, toplamda 6 adet çubuk dışından geçerek slalom 
koşusu yapar ve ardından bitiş çizgisine giderek parkuru tamamlar. Adaylar her bir eksik geçiş 
veya çubuğu devirmesi sonucunda bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır. 

• Teknik arıza dışında hiçbir aday 2. kez parkur sınavına dâhil edilmeyecektir. 
• Parkur sınavında alınan sonuçlar puanlandırılacak ve en iyiden başlayarak sıralanacaktır. 
• Parkurda oluşan herhangi bir sorun için komisyonun kararına bağlı olarak hareket 

edilecektir. 
• Adayların değerlendirme sürecinde sıralama yapılacağından, salise süreler dikkate 

alınacaktır (örn: 42,015). 
Puanlama Tablosu 

ERKEKLER KADINLAR 
Derece(Sn) Puanı Derece(Sn) Puanı 
...-42.000 100 …-45,000 100 

42,001-42,400 98 45,001-45,400 98 
42,401-42,800 96 45,401-45,800 96 
42,801-43,200 94 45,801-46,200 94 
43,201-43,600 92 46,201-46,600 92 
43,601-44,000 90 46,600-47,000 90 
44,001-44,400 88 47,001-47,400 88 
44,401-44,800 86 47,401-47,800 86 
44,801-45,200 84 47,801-48,200 84 
45,201-45,600 82 48,201-48,600 82 
45,601-46,000 80 48,601-49,000 80 
46,001-46,400 78 49,001-49,400 78 
46,401-46,800 76 49,401-49,800 76 
46,801-47,200 74 49,801-50,200 74 
47,201-47,600 72 50,201-50,600 72 
47,601-48,000 70 50,601-51,000 70 

48,001-48,400 68 51,001-51,400 68 
48,401-48,800 66 51,401-51,800 66 
48,801-49,200 64 51,801-52,200 64 

49,201-49,600 62 52,201-52,600 62 
49,601-50,000 60 52,601-53,000 60 
50,001-50,400 58 53,001-53,400 58 
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50,401-50,800 56 53,401-53,800 56 
50,801-51,200 54 53,801-54,200 54 
51,201-51,600 52 54,201-54,600 52 
51,601-52,000 50 54,601-55,000 50 

52,001-52,400 48 55,001-55,400 48 
52,401-52,800 46 55,401-55,800 46 
52,801-53,200 44 55,801-56,200 44 

53,201-53,600 42 56,201-56,600 42 
53,601-54,000 40 56,601-57,000 40 
54,001-54,400 38 57,001-57,400 38 
54,401-54,800 36 57,401-57,800 36 

54,801-55,200 34 57,801-58,200 34 
55,201-55,600 32 58,201-58,600 32 
55,601-56,000 30 58,601-59,000 30 

56,001-56,400 28 59,001-59,400 28 
56,401-56,800 26 59,401-59,800 26 
56,801-57,200 24 59,801-60,200 24 
57,201-57,600 22 60,201-60,600 22 

57,601-58,000 20 60,601-61,000 20 
58,001-58,400 18 61,001-61,400 18 
58,401-58,800 16 61,401-61,800 16 

58,801-59,200 14 61,801-62,200 14 
59,201-59,600 12 62,201-62,600 12 
59,601-60,000 10 62,601-63,000 10 

60,001-….. 5 63,001-……. 5 
Sınavın Değerlendirilmesi 
Adayların parkur sınavından aldıkları puanlar, fiziki yeterlik sınav puanını oluşturacaktır. 

Bu puan (kadın/erkek karışık) en yüksekten başlayıp sıralanacak ve alım yapılacak kadro 
sayısının 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan 
birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav 
tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle 
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

2- SÖZLÜ SINAV 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; a) “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; b) 

liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; c) özgüveni, ikna 
kabiliyeti ve inandırıcılığı; d) mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve 
genel kültürü; e) bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek 
suretiyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
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Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS 
puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını 
geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS 
puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi 
itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik 
verilecektir. 

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısı 
kadar yedek aday belirleyebilir. 

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip 
eden altı ay geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı 
teşkil etmez. 

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen 
adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

d. Sınav Sonuçlarının Duyurulması 
Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin 

duyurular bölümünde ilan edilecektir. 
Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 
e. Diğer Hususlar 
Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri yukarıda 

belirtilen iller arasından kura çekim işlemi ile belirlenecektir. 
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve 

çağrılar, Kariyer Kapısı üzerinden ve Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır. 
Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal 
edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, 
ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, 
pasaport vb.)” ile girebileceklerdir. 

Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, 
ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 

06530 Çankaya / Ankara 
Tel: +90 312 204 /9553 /9479/9826/9822 
 
 
EK: 
1) Erkek Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu 
2) Kadın Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu 
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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 

1 - Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı: 
Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. 

derece kadrolarda görev yapmak üzere; 10 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı 
kadrosu için, 2020 ve 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 
09/10/2021 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS 
puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı 
kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit 
puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile 
gerçekleştirilecektir. 

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve 
KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

GRUBU 
ALINACAK UZMAN 

YARDIMCISI 
SAYISI 

SINAVA 
ÇAĞRILACAK ADAY 

SAYISI 
KPSS PUAN TÜRLERİ 

Hukuk 4 80 KPSSP-4 

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve 
İdari Bilimler, İktisat ve 
İşletme 

2 40 

KPSSP-33 veya KPSSP-38 (Her 
iki puan türünden alınan en 
yüksek puan üzerinden sıralama 
yapılacaktır) 

Elektronik, Elektrik-Elektronik, 
Elektronik ve Haberleşme, 
Bilgisayar Mühendisliği ve 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

4 80 KPSSP-3 

2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar: 
Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yıllarında 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen 
puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış olmak, 

c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre; 
1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak (KPSSP-4 grubu için), 

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve 
işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-
38 grubu için), 

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, 
elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri 
mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için), 
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ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen "Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak 
veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan 
başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının 
eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr), 

d) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 
(01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar) 

3 - Sınav konuları: 
3.1. Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları: 
3.1.1. Ortak Konular 
- Genel Kültür (% 15), 
- Genel Yetenek (%15), 
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması 

ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20) 
3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi 
- Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama 

Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar hukuku (% 50), 
- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa 

Hukuku, İdare Hukuku, Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, 
Uluslararası İktisat, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası, 
Personel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar, Türk Dış Politikası, Siyasi 
Tarih (% 50). 

- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği mezunları için; Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, 
Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel 
Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Yazılım Mühendisliği, 
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, 
Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro 
İşlemciler, Haberleşme (% 50). 

3.2. Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları: 
Adaylar: 
- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
- Genel yetenek ve genel kültürü, 
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b), (c), (ç), 

(d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir. 
4 - Değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilanı: 
Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav sonucunda 70 

puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen 
kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama 
sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 
Yazılı sınav sonuçları Kurumun internet sitesinde ilân edilecektir.  
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Sözlü sınav Kurum tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava 
katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilân edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat 
yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 
almak gerekir. Yarışma sınavları sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir alan için 
atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. 
Sözlü sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, yabancı dil puanı, KPSS 
puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli: 
Sınav başvuruları 31/08/2021 - 27/09/2021 tarihleri arasında Kurumun internet sitesinden 

(www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı 
Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi 
içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru tarihinde 
saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana 
gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuruda istenilen belgeler: 
a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu 

(Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır). 
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, 
c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 
ç) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Kurumca onaylı 

örneği (Belgenin aslı ve fotokopisi ile şahsen müracaat edilmesi halinde bir örneği tasdik edilerek, 
aslı iade edilecektir), (Eğitimi yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı 
veya onaylı örneği), (e-Devlet üzerinden alınmış "Yükseköğretim Mezun Belgesi" de geçerli 
kabul edilecektir), 

d) Üç adet vesikalık fotoğraf, 
e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi, 
6 - Sınav ücretinin yatırılması: 
Sınava giriş ücreti olan 75,00 TL (Yetmişbeş), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar 

tarafından, https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecek tarihler arasında, üniversite 
tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, sınav ücretini süresinde yatırmayanlar 
sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple 
sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir. 

7- Sınav giriş belgeleri: 
Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adayların sınava fotoğraflı 

T.C. kimlik kartı, ehliyet, pasaport veya evlilik cüzdanı ile gelmeleri gerekmektedir. Sınav yeri 
(bina, sınav salon no ve sıra no) bilgileri sınav tarihinden önceki pazartesi günü ve/veya en geç 
08/10/2021 tarihine kadar https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir. 

8 - Sınav tarihi ve yeri: 
Yazılı sınav 09/10/2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 15 Temmuz 

Şehitleri ve/veya Milli İrade Yerleşkelerinde (Etlik/Ankara) gerçekleştirilecek olup, sınav salonu 
ve saati https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir. Adayların sınav saatinden en 
az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi 
(Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı; kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
pasaport) olması gerekmektedir. Sınavın başlamasından önceki son 10 dakikadan itibaren binaya 
aday girişi kabul edilmeyecektir. 
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9 - Sınav Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler 
Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuranlardan talep edilen 

başvuru formu ve eklerinde yer alan; adaya ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma 
durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda; 

- Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması, 
- İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması 
- Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, 
- Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti 
amaçlarıyla sınırlı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde 

mukim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan başvuru 
belgeleri doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yapılması konusunda Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve 
sözleşme imzalanmış olup, sınav başvurusunda bulunan kişilerden elde edilmekte olan kişisel 
veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu adına 
veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından da işlenecektir. 

Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle 
paylaştığınız kişisel verileriniz, sadece hukuki uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı 
mercileriyle paylaşılacaktır. 

Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki 
taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri 
Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler. 

10- Diğer Hususlar: 
Sınav sonuçlarına itiraz ücreti ≠100,00TL≠ (Yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar sınav 

sonuçlarına itirazlarını, itiraz ücretlerini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hesaplarına 
“Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Sınavı 
sonucuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri bir 
dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine yazılı olarak yapacaklardır. 

Soruya İtiraz ücreti her bir soru için ≠100,00TL≠ (Yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar sınavda 
sorulan soruya ilişkin itirazlarını, her bir soru için itiraz ücretini, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesinin hesaplarına “Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman 
Yardımcısı Sınavı … adet sınav sorusuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını 
gösteren dekontu ekleyecekleri hangi sorulara itiraz ettikleri hususunu da içeren bir dilekçe ile 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine yazılı olarak yapacaklardır. 

Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal 
edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde 
Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

Sınav başvurusunda bulunan engelli adayların, yüklenici tarafından gerekli hazırlıkların 
yapılarak uygun ortamın sağlanabilmesi için başvuruları sırasında, bu hususu belirterek engel 
durumlarını gösteren belgeleri de eklemeleri gerekmektedir. 

Olağanüstü durumlar ve mücbir sebepler dolayısıyla sınav takviminde yapılacak 
değişiklikler kurumun internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

 6687/1-1 
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Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 
Sıra
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 1 

* Lisans düzeyinde 
eğitim veren fakültelerin 
Kamu yönetimi veya 
iktisat bölümlerinin 
birinden mezun olmak. 
* En az D sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın P3 
En az 

60 
Puan 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 11 1 

*İnşaat, İnşaat 
Teknikerliği, İnşaat 
Teknolojisi önlisans 
programlarının birinden 
mezun olmak. 
* En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek/Kadın P93 
En az 

60 
Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak,  
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  
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d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye 
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına 
başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve 
Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Sınava girmek isteyen adaylar, www.cardakli.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin 

edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
kurumumuzca tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir), 

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
h) Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak 

üzere fotokopisi, 
ı) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir 

kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
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Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 25.08.2021 - 27.08.2021 tarihleri arasında 
Nevzat Ayaz Mah. İstasyon Cad. No: 33 Çardaklı Kasabası Atkaracalar/ Çankırı adresine mesai 
saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

b) Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır. 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların 
değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından (http://www.cardakli.bel.tr) 
ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi 
internet sayfasından ( http://www.cardakli.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 13.09.2021 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere, Başkanlığımız Hizmet 
Binasındaki adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise 
ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır. 
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Sınav Konuları: 
• Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar. 
• Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, 
uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu 
üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 
puan alınması şarttır. 

 c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır.  

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 
 6458/1-1 
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Niğde İli Altunhisar Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Altunhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

 

S.N. Kadro Unvanı Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Muhasebeci GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren Fakültelerin Maliye, 

Muhasebe, İktisat, 

Muhasebe ve Denetim, 

Muhasebe ve Finans 

Yönetimi veya Muhasebe 

Bilgi Sistemleri 

programlarının herhangi 

birinden mezun olmak 

Kadın/Erkek P3 

En az 

70 

puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
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2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.altunhisar.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir.) 

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)  
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 

tarihine saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini; 
- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.altunhisar.bel.tr internet adresine, 
- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Altunhisar – Orta Mah. Mehmet ARIÖZ 

Sokak no: 5 Altunhisar, Niğde adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz 
sorumlu olmayacaktır.) Şahsen yapılan başvurular Altunhisar Belediyesi Yazı İşleri Birimine 
yapılacaktır. 

- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS 
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 
sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 
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b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 01.09.2021 tarihinde Belediyemiz www.altunhisar.bel.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. 

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Altunhisar Belediyesi hizmet binasında (Altunhisar-Niğde) memur alımı için 07.09.2021 

tarihinde saat 11:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi 
günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4 - Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
Ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır.  En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları 
geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları 
yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin 
belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. 
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi 
verilir. 

İlan olunur. 6457/1-1 
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İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben 
yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı),yayın listesi, noter veya resmi 
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, 
doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının 
fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan 
Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili 
Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, 
noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta 
yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının 
fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve 
yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

İngilizce bölümlerde, Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge iletilmesi gerekmektedir. 
(YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir 
sınavdan en az 85 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin      
7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması) 

Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen veya 
posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: İlanın yayımlandığı gün itibarı ile 15 
günlük sürenin bitimidir. 

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 
34433, Beyoğlu/İSTANBUL 

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları 
sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak İstanbul Kent Üniversitesinin 
İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar: 
1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben , başvurulan 

kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs. açıkça 
belirtilecektir.)  
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2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3) YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri, 
5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri, 
6) ALES Sonuç Belgesi, (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim 

kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı) ALES'ten en az 70 puan almış 
olmak, 

7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (İngilizce bölümler için en az 85 puan Türkçe 
bölümler için en az 50 puan), 

8) 2 (İki) Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
10) Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge), 
11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi, 
13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen 

kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir), 
Öğretim Görevlisi Başvuru Takvimi 
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 19.07.2021 
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 02.08.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.08.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 04.08.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.08.2021 
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul 

Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. 
Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul 

edilmeyecektir. 
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr 
Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni'ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-

001714 adresinden ulaşabilirsiniz. 
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No: 71, 

34433, Beyoğlu/ İSTANBUL 
 

İLAN  
NUMARASI AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/PROGRAM KADRO 

SAYISI 
KADRO 
UNVANI ÖZEL ŞARTLAR 

1 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık 1 Doçent Uygulamalı İletişim bilim dalında Doçentliğini 

almış olmak.  

2 Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 1 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

 Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora 
yapmış olmak. 

3 Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 1 Öğretim 

Görevlisi 

Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu 
olmak. Dil ve Konuşma Terapisi ana bilim 

dalında  tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

 6635/1-1 
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve 
Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.  

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR  
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-
Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz 
Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme 
ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.  

2. Yabancı Dil Yeterliliği  
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, 

araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk 
kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul 
edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 85 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı 
Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini 
sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.  

b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümlere  yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya 
YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 
23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası 
a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.  

3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar 
açıklama sütununda belirtilmiştir.  

4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. 
Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik 
kazanacaktır.  

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER  
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş  
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)  
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden 
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.  

4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari 
adresinden ulaşılabilir.)  

5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi  
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir  
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.  (Başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra 
numarası açıkça belirtilmelidir.) 
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8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini 
kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı,  Prof. adayları için 7 adet CD 
veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB  teslim edeceklerdir. 

9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
10. 1 Adet Fotoğraf  
Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız 

Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat.2) Beşiktaş İstanbul Tel: (212) 381 58 52, 
(212) 381 58 69  

Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu 
değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilanın 
yayınlanma tarihinden itibaren 15  gündür. 

 

SAYI FAKÜLTE BÖLÜM 
PROGRAM 

ANABİLİM DALI 
UNVAN SAYI AÇIKLAMALAR 

1 
MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 
BİLİMLERİ 

İnşaat 
Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İnşaat Mühendisliği veya ilgili alanda 
doktora yapmış olmak. Tarımsal inşaat 
konularında akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

2 
MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 
BİLİMLERİ 

Yapay Zeka 
Mühendisliği 

Yapay Zeka 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik 
Elektronik Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği veya ilgili alanda doktora 
yapmış olmak. Tarımda yapay zeka 
uygulamaları konularında akademik 
çalışmalar yapmış olmak. 

3 
MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 
BİLİMLERİ 

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik 

Moleküler Biyoloji ve 
Genetik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik veya ilgili 
alanda doktora yapmış olmak. Bitki 
genetiği ve tarımsal biyoteknoloji  
konularında akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

4 
MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 
BİLİMLERİ 

Endüstri 
Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanda 
doktora yapmış olmak. Akıllı tarımda 
matematiksel modellerin kullanımı, gıda 
ve gıda atıkları tedarik zinciri yönetimi 
konularında akademik çalışmalar yapmış 
olmak.  

5 
MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 
BİLİMLERİ 

Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Makina Mühendisliği veya ilgili alanda 
doktora yapmış olmak. Enerji verimli 
tarım ve tarımda yenilebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ile ilgili konularda 
akademik çalışmalar yapmış olmak. 

 6648/1-1 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. 
maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine 
girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) 
alınacaktır.  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
•Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini 

içeren dilekçe  
•Özgeçmiş 
•2 adet fotoğraf 
•Nüfus cüzdanı fotokopisi 
•Askerlik durum belgesi veya e-Devlet çıktısı 
•Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devlet çıktısı 
•Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri 

(lisans, yüksek lisans ve doktora) 
•Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için) 
•Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)  
•Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara 

Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: 
http://pdb.ahievran.edu.tr/)  yer alan formata uygun olarak hazırlanmış,  (Profesör kadrosuna 
başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren)  yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD 
formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans 
bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek 
lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar. 

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri            
4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir. 

NOT: 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir.  
Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.  
İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu 
tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. 

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından 
oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı 
olmaları gerekmektedir. 

Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 
görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet 
yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde 
biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.  

%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
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Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 09.08.2021 tarihi mesai bitimine 
kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük (Personel Dairesi Başkanlığına), Doktor 
Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan 
başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER 

Sıra 
No Birim Bölüm Anabilim 

Dalı/Program Unvan Derece Adet Açıklama 

1 Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik 

Moleküler Biyoloji Profesör 1 1 
Kanser moleküler biyolojisi ve 

kanserde ilaç geliştirme 
konularında çalışmaları olmak. 

2 Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi Doçent 1 1 
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri 
konusunda çalışmalar yapmış 

olmak 

3 Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı 
alanında yapmış olmak. Sanat ve 

edebiyatın teorik meseleleri ve 
Cumhuriyet Dönemi şiir, 

hikâye/roman türleriyle ilgili 
çalışmış olmak. 

4 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler Avrupa Çalışmaları 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Doktorasını Avrupa Birliği 
Bölümünde yapmış olmak. Avrupa 

Birliği'nde siber güvenlik, kişisel 
verilerin korunması ve dijital 

dönüşüm konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

5 

Fizik Tedavi 
ve 

Rehabilitasyon 
Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon alanında yapmış 

olmak. Karpal tünel sendromunda 
hareketle birlikte ağrısız 

mobilizasyon tekniği ve el 
rehabilitasyonu üzerine 

çalışmaları olmak. 

6 İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri Fıkıh 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 Doktorasını İslam Hukuku 
alanında yapmış olmak. 

7 İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri Hadis 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 Doktorasını Hadis alanında 
yapmış olmak. 

8 Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik 
alanında yapmış olmak. Obez 

bireylerde diyet ve fiziksel 
aktivitenin etkinliği üzerine 

çalışmaları olmak. 

9 Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar 

Hemşireliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Hemşirelik Lisans mezunu olmak. 
Yüksek lisans ve doktorasını Tıp 
Anatomi alanında yapmış olmak 

10 Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve 
Fen Bilimleri 

Eğitimi 
Bölümü 

Matematik Eğitimi Doçent 1 1 

Doçentliğini Matematik Eğitimi 
alanında almış olmak. Bilgisayar 
destekli ortamlarda lineer cebir 

öğretimi konularında çalışmaları 
olmak 
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11 Eğitim 
Fakültesi 

Temel Eğitim 
Bölümü Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 

Öğretimde analoji yönteminin 
kullanımı konularında çalışmaları 

olmak. 

12 Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 
Bölümü 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

Danışmanlık 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Doktorasını Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Alanında 
yapmış olmak. Problemli internet 
kullanımı, sosyal görünüş kaygısı, 

dürtüsellik ve öğrenme güçlüğü 
konularında çalışmaları olmak. 

13 Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Çayır Mera ve Yem 

Bitkileri Profesör 1 1 

Doçentliğini Tarla Bitkileri 
bölümünden almış olmak. Çayır-
Mera ve Yem Bitkileri alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

14 Ziraat 
Fakültesi Zootekni Hayvan Yetiştirme 

ve Islahı Doçent 1 1 
Kanatlı hayvan yetiştirme ve ıslahı 

konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

15 Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve 

Islahı Profesör 1 1 

Doçentliğini Bahçe Bitkileri 
bölümünden almış olmak. Meyve 

Yetiştiriciliği ve Islahı alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

16 Ziraat 
Fakültesi 

Tarımsal 
Biyoteknoloji Bitkisel Biyoteknoloji 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Doktorasını Bitki Biyoteknolojisi 

Anabilim dalında yapmış olmak ve 
bu alanda projeler yapıyor olmak. 

17 Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri Biyofizik Doçent 1 1 

Biyofizik alanında doçent unvanı 
almış olmak. Elektormagnetik 

alanların canlılarda oksidatif stres 
ve dokular üzerine etkileri 

konularında çalışmaları olmak. 

18 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Doçent 1 1 

Spinal kord iskemisi ve spinal kord 
yaralanmaları konularında 

çalışmaları olmak. USG eşliğinde 
rejiyonel bloklar konusunda 

deneyimi olmak. 

19 Tıp Fakültesi Dâhili Tıp 
Bilimleri 

Fiziksel Tıp Tedavi 
ve Rehabilitasyon 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Nörolojik hastalıklar 
rehabilitasyonu ve Kas-iskelet 
sistem hastalıklarında terapotik 

enjeksiyonlar ve proloterapi 
konusunda deneyimi olmak. 

20 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi Doçent 1 1 

Damar yaralanmaları, 
endovasküler trombektomi ve off 

pump koroner cerrahisinde 
çalışmaları olmak 

21 Tıp Fakültesi Dâhili Tıp 
Bilimleri Nöroloji 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Demans, İskemik SVH ve Ağrı 
değerlendirmesi konularında 

çalışmalar yapmış olmak. Klinik 
araştırmalar eğitimi almış olmak. 

22 Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Kan beyin bariyeri, Organ 
hasarları ve Onarım 

mekanizmaları üzerine 
histopatolojik çalışmaları yapmış 

olmak. 
 6460/1-1 

  

 



19 Temmuz 2021 – Sayı : 31546 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve 
Atama Esasları Yönergesi  hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları 
ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. 

1-Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, 
doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel 
dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce 
çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 
Profesör kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır. 

2-Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, 
doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel 
dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce 
çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 
Doçent kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır. 

3-Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma 
özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini 2 adet 
fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir 
(ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde 
bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına 
eklemeleri gerekmektedir. 

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından 
denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 
mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına 
sahiptir. 

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar; 
-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 

ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 
-Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarının 3. maddesinin d fıkrası 

uyarınca Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim 
üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı ile ilgili ön 
inceleme yapılacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların 
müracaatları kabul edilecektir. 

-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir. 
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Başvuru Süresi ve Yeri: 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 

Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire 
Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya 
posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve 
postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 

S. 
No 

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama 

1 
Beden Eğitimi 

ve Spor 
Yüksekokulu 

Spor 
Yöneticiliği 

Spor Yöneticiliği Profesör 1 1 

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor 
Eğitimi Bilim alanında almış olup 
Girişimcilik ve doping ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

2 
İslami İlimler 

Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri 
İslam Hukuku Doçent 2 1 

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri 
alanında almış olup fıkıh siyaset 
ilişkisi ile ilgili çalışma yapmış 
olmak. 

3 
Edebiyat 
Fakültesi 

Sanat Tarihi Türk İslam Sanatı Doçent 1 1 

Doçentliğini Sanat Tarihi alanında 
almış olup Türk İslam dönemi 
mimari eserleri ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

4 
Midyat Sanat 
ve Tasarım 
Fakültesi 

Kuyumculuk 
ve Mücevher 

Tasarımı 

Kuyumculuk ve 
Mücevher 
Tasarımı 

Doçent 1 1 
Doçentliğini Tasarım/El Sanatları, 
(Madeni Eşya ve Takı Tasarım) 
alanında almış olmak. 

5 
Beden Eğitimi 

ve Spor 
Yüksekokulu 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında 
almış olup yüzücülerde antrenman 
ve kronik hastalarda egzersiz 
tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

6 
İslami İlimler 

Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
İslam Felsefesi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Doktorasını Felsefe alanında 
yapmış olup İran İslam Felsefesi’nin 
metafizik sorunları ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

7 
İslami İlimler 

Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, 
Planlaması ve Ekonomisi alanında 
yapmış olup eğitim felsefesi ve 
çağdaş Müslüman düşünürlerin 
eğitim anlayışları ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

8 
Edebiyat 
Fakültesi 

Felsefe 
Sistematik 
Felsefe ve 

Mantık 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Doktorasını Felsefe alanında 
yapmış olup Bilim Felsefesi ile Bilim 
Tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 
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9 
Edebiyat 
Fakültesi 

Süryani Dili ve 
Edebiyatı 

Süryani Dili ve 
Edebiyatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Süryani Tarihi ve Süryani Kronikleri 
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

10 
Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih Eskiçağ 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını Eskiçağ Tarihi alanında 
yapmış olup eski Mezopotamyada 
din, inanç ve mitoloji konuları ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

11 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Doktorasını Hemşirelik alanında 
yapmış olup sağlık algısı ve iletişim 
konularıyla ilgili çalışmaları olmak. 

12 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Odyoloji Odyoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Doktorasını Hemşirelik alanında 
yapmış olup iç hastalıkları 
hemşireliği ile ilgili çalışmaları 
olmak. 

13 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Odyoloji Odyoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Uzmanlığını Nöroloji alanında almış 
olup Sağlık Bakanlığı onaylı ozon 
uygulaması sertifikasına sahip 
olmak ve Epilepsi hastalarında 
PON1 aktivitesi ve MDA düzeyleri 
üzerine çalışmaları bulunmak. 

14 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk 

Gelişimi 
Çocuk Gelişimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Doktorasını Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve 
Eğitimi alanında yapmış olmak. 

15 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk 

Gelişimi 
Çocuk Gelişimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını Eğitim Bilimleri 
alanında yapmış olup okul öncesi 
eğitimi ve okul temelli denetim 
alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

16 
Turizm 

Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Doktorasını Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları veya Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalında yapmış olup alan 
ile ilgili Web of Science’ta yayınları 
olmak. 

17 
Midyat Sanat 
ve Tasarım 
Fakültesi 

Kuyumculuk 
ve Mücevher 

Tasarımı 

Kuyumculuk ve 
Mücevher 
Tasarımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Sanatta yeterliliğini Resim 
Anasanat alanında tamamlamış 
olup sanat ve bellek ilişkisi ile ilgili 
çalışması olmak. 

18 
Midyat Sanat 
ve Tasarım 
Fakültesi 

Kuyumculuk 
ve Mücevher 

Tasarımı 

Kuyumculuk ve 
Mücevher 
Tasarımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Sanatta yeterliliğini Heykel 
Anasanat alanında tamamlamış 
olup sanatta oyunsallık ile ilgili 
çalışması olmak. 

19 
Edebiyat 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Eğitim Yönetimi, 
Teftişi, 

Planlaması ve 
Ekonomisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, 
Planlaması ve Ekonomisi alanında 
yapmış olup hizmetkâr okul liderliği 
ile ilgili çalışması olmak. 

20 
Beden Eğitimi 

ve Spor 
Yüksekokulu 

Spor 
Yöneticiliği 

Spor Yöneticiliği 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor 
alanında yapmış olup Tecar terapi 
ile ilgili çalışması olmak. 

 6617/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1306 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Türkiye Büyük Millet

Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1307 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyolojik Kaynaklar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


