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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE, TEKNOLOJİ TRANSFER 

OFİSİ VE AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE 

GÖREVLENDİRİLMELERİNE 

DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim ele-
manlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu
bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmeleri, Teknoloji
Transfer Ofisi şirket faaliyetlerinde görevlendirilmeleri ve Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde
görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesinde çalışan öğretim
elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu
bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmeleri, Teknoloji
Transfer Ofisi şirket faaliyetlerinde görevlendirilmeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde
görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü, 36 ncı, 39 uncu, ek 32 nci ve ek 33 üncü maddelerine, 26/6/2001 tarihli ve
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4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 28/2/2008 tarihli ve
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun
3 üncü maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölge: Teknoloji geliştirme bölgelerini,
b) Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı fakülte veya

enstitülerin yönetim kurullarını,
c) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,
d) Şirket: Bölgede yer alan/bölgede kurulacak şirketi veya Ar-Ge veya tasarım merkezi

şirketini,
e) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm ça-

lışma zamanını bölgede, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde geçiren öğretim elemanlarını,
f) TTO şirketi: 2547 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre kurulan şirketleri,
g) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversi-

tedeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla yarı zamanlı olarak bölgede, Ar-Ge veya ta-
sarım merkezlerinde görev alan öğretim elemanlarını,

ı) Yönetici Şirket: Bölgenin yönetim ve işletmesinden sorumlu Çankırı Karatekin Üni-
versitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketini, 

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede, TTO Şirket Faaliyetlerinde ve Ar-Ge veya 

Tasarım Merkezinde Görevlendirilmeleri ile Şirket Kurmaları veya 

Ortak Olabilmelerine İlişkin Esaslar

Öğretim elemanlarının Bölgede, TTO şirket faaliyetlerinde ve Ar-Ge veya tasarım

merkezinde görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan şirketlerde ve TTO şirket faaliyetlerinde hizmetine
ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, ikinci fıkrada
yer alan sürelerde aylıklı veya aylıksız, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak bölgede çalışma
izni verilebilir.

(2) Bölgede yer alan şirketlerde ve TTO şirketindeki görevlendirme çeşitleri ve sürele-
rine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirme: Üniversitede devamlı statüde görev ya-
pan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yapacakları çalışmaları,
Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile bölgede yer alan şirketlerde ve/veya TTO şirketinde
yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az altı yıl fiili hizmet
süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Üni-
versite Yönetim Kurulu kararı ile aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen
öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet süresini doldurma-
dıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz.
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Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen
öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve
Üniversite birimlerinde idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin bölgede yer alan şirket-
lerden veya TTO şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme: Üniversite öğretim üyelerinden böl-
gede yer alan şirketlerde veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam
zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren
en az üç yıl geçmiş olması koşuluyla bir yılı aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulunun
izni ile aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak bölgede görev alabil-
meleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddeleri kapsamında  toplam
görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Gö-
revlendirilen öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir. Tam zamanlı aylıksız
izinli olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir
ad altında ücret ödenmez, Üniversite birimlerinde idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin
bölgede yer alan şirketlerden veya TTO şirketinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kap-
samı dışında tutulur. 

c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde
veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları;
Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı
olarak yarı zamanlı görevlendirilebilirler. Bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğ-
retim elemanlarının, çalışmalarının niteliği, süresi ve karşılığında elde edeceği gelir, öğretim
elemanı ile bölgedeki şirketler veya TTO şirketleri arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir.
Sözleşmenin feshi hâlinde görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının
bölgede yer alan şirketlerden veya TTO şirketlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye
kapsamı dışında tutulur. 

(3) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasa-
rımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına
unvan ve koşullara bağlı olarak aşağıda tanımlanan sürelerde aylıksız olarak Ar-Ge veya tasa-
rım merkezlerinde çalışma izni verilebilir:

a) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirilme: Üniversite öğretim elemanlarından;
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da
idari personel olarak hizmetine gereksinim duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek
olanlara, en son uzun süreli izin kullanım tarihinden itibaren en az altı yıl geçmiş olması
koşuluyla bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Öğretim elemanlarının tam zamanlı
olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev alabilmeleri için 2547 sayılı Kanunun 38 inci,
39 uncu ve 40 ıncı maddeleri kapsamında toplam altı yıl Üniversitede tam zamanlı olarak ça-
lışmış olmaları gerekir. Tam zamanlı olarak görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız
izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan, önceki
görevleri sebebiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsa-
mında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların aylıksız izne ayrıldığı tarihi takip eden on beş
gün içerisinde talepte bulunmaları hâlinde; aylıksız izinli sayıldıkları ve buralarda çalıştırıl-
dıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder. Bu şekilde ay-
lıksız izne ayrılanlardan; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
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kapsamında sigortalı sayılanlar için önceki kadroları için tespit edilen sigorta primine esas ka-
zanç unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak hesaplanacak sigorta primi çalışan
hissesi ile genel sağlık sigortası primi çalışan hissesi tutarı kendilerince, sigorta primi işveren
hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hisseleri görev yaptıkları işverenleri tarafından,
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iştirakçi sayılanlar için önceki kadro-
ları için tespit edilen emekli keseneğine esas aylık unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya
ilişkin olarak hesaplanacak kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları ile genel sağlık si-
gortası primlerinin tamamı görev yaptıkları işverenleri tarafından ödenir. Prim ödeme yüküm-
lülüğü görevlendirildikleri işverene aittir. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri sü-
reler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının
veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bunlara aylıksız izin
dönemindeki söz konusu çalışma süreleri için görev yaptıkları işveren tarafından kıdem taz-
minatı ödenmez ve bu süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. 2547 sayılı Ka-
nunun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.
Tam zamanlı olarak aylıksız görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversite döner sermaye
gelirlerinden hiçbir ad altında ücret  ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim elemanlarının
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında
tutulur.

b) Yarı zamanlı görevlendirilme: Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen
faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine gereksinim duyulan
Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini yerine getirmek koşuluyla Üniver-
sitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yarı zamanlı
olarak görevlendirilebilirler. Yarı zamanlı görevlendirmelerde; öğretim elemanlarının, Ar-Ge
veya tasarım merkezlerindeki çalışmalarının niteliği, süresi ve karşılığında elde edeceği gelir,
öğretim elemanı ile Ar-Ge veya tasarım merkezi arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir.
Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanları-
nın Ar-Ge veya tasarım merkezlerinden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında
tutulur.

Öğretim elemanlarının şirket kurması ve şirket ortaklığı
MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim

elemanları Üniversiteye başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruyu; ilgili bölümün görüşü, Fa-
külte/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile inceleyerek, öğretim elemanına
bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev
alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda, 5 inci
maddedeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır. 

(2) Bu kapsamda, öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden Üniversite adına
alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı veya oranı Üniversite Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Üniversite Yönetim Kurulu, öğretim elemanlarının bölgede şirket kurma, kurulu bir
şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma başvurularını incelemek ve
izlemek üzere bir komisyona görev verebilir.

(4) 5 inci madde ile birinci fıkraya göre bölgede görevlendirilmek isteyen öğretim ele-
manları; 4691 sayılı Kanuna göre yapacakları görev ve projelerde, akademik ve bilimsel etiğe
ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun davranacaklarına dair bir taahhütname
imzalayarak bu belgeyi başvuru evraklarına eklemek zorundadırlar.
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Görevlendirmeye karar verecek merci ve izlenecek yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirke-

tinde görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvu-

runun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına

göre yapılacak görevlendirmeler; bölgede yer alan şirketlerdeki Ar-Ge faaliyetlerinde veya

TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan veya yaptığı araştırmaların sonuçlarını

ticarileştirmek amacı ile bölgede yer alan şirketlerin yönetimlerinde görev almak isteyen öğ-

retim elemanlarının ve/veya ihtiyaç sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine,

ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı, Yönetim Kurulunun uygun

görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya

kadar olan görevlendirilmeler ise ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun ka-

rarı ve Rektörün onayı ile yapılır.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde;

bölgede yer alan şirketlerdeki faaliyetlerde veya TTO şirketindeki faaliyetlerde hizmete ihtiyacı

olan şirket/TTO şirketi, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunur.

Başvuru, öğretim elemanı ismi/isimleri belirtilerek olabileceği gibi, araştırma ve uygulama

projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve bölgede yer alan

şirketlerde veya TTO şirketinde görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından öne-

rilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkan-

lığı, fakülte dekanlığı ve yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez müdürlüğünün uygun

görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde,

ilgili bölüm başkanlıkları, fakülte dekanlıklarının ve yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/mer-

kez müdürlüklerinin ayrı ayrı uygun görüş bildirmesi gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı bir araş-

tırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim ele-

manlarının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlıklarının yüksekokul/meslek

yüksekokulu/enstitü müdürlüklerinin uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme ya-

pılır.

(2) Öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görevlendirilmeleri ko-

nusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki

şekilde yapılır:

a) 5 inci  maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine ve 6 ncı maddeye göre yapılacak gö-

revlendirilmeler Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yer alan faaliyetlerde hizmetine gereksinim

duyulan öğretim elemanlarının ve/veya gereksinim sahibi şirketin Üniversiteye başvuruda bu-

lunması üzerine, ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite

Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin

uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan görevlendirilmeler ise ilgili bölümün gö-

rüşü, fakülte/enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılacak görevlendirilmelerde;

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yer alan faaliyetler için gereksinim sahibi şirket Üniversiteye

veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru, öğretim elemanı isimleri

bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde,
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projede yer alacak ve  Ar-Ge veya tasarım merkezinde görev yapacak öğretim elemanları Üni-

versite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa

ilgili bölüm başkanlığının ve  fakülte dekanlığının/enstitü müdürlüğünün uygun görüşü  ve

Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölüm

başkanlıkları ve dekanlıkların/enstitülerin ayrı ayrı uygun görüş vermesi gerekir. Proje, Rek-

törlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün baş-

vurusu, öğretim elemanının bağlı olduğu bölüm başkanlığının ve fakülte dekanlığının/enstitü

müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında yapılan görevlendirmelerin toplam süresinin üç

yılı geçmesi hâlinde, başvuru Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Bu süre Yönetim Kurulu ka-

rarı ile değiştirilebilir.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketlerinde görev almak is-

teyen veya görev uzatma talebinde bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev

uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları; görev sürele-

rinin sonunda, bölgede yer alan şirkette veya TTO şirketlerinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin

bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bölgedeki şirketlerde çalışan öğretim üyeleri bu

rapora ayrıca, yönetici şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanun kapsamında uy-

gunluğunu belirten değerlendirmesini eklerler.

(2) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde görev almak isteyen veya görev uzatma talebinde

bulunan öğretim elemanları; görevlendirme ya da görev uzatma başvurularına ayrıntılı bir ça-

lışma planı eklerler. Bu öğretim elemanları, görev sürelerinin sonunda, Ar-Ge veya tasarım

merkezlerinde yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bu

rapora ayrıca, Ar-Ge veya tasarım merkezi şirketinin değerlendirmesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Çankırı Karatekin

Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının bölgede yer alan şirketlerde veya TTO şirketinde

görevlendirilme, şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetimle-

rinde görev almalarına ilişkin olarak Rektör tarafından onaylanmış kararlar, izin verilmiş gö-

revlendirmeler ve yapılmış olan süre uzatım işlemleri, süreleri tamamlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Eskişehir Teknik Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/3/2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından be-
lirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü

eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden: 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tıp ve
Diş Hekimliği Fakülteleri” ibaresi “Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2017 tarihli ve 30033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/3/2020 31076
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“(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi danışmanlığı yapan öğretim üyesi,
dönem projesini tamamlayan öğrencinin dönem projesinin elektronik bir kopyasını, onay formu
ile birlikte e-posta ile enstitü müdürlüğüne gönderir. Öğrenci, dönem projesini akademik tak-
vimde ilan edilen süre içinde tamamlamamış veya teslim etmemiş ise başarısız sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Lisansüstü programlardan kaydını sildiren öğrencilere, içinde bulunulan yarıyıla
ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara ait ücretleri iade edilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE 
UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sis-

temleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve

Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/4/2017 30033

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)
2- 16/2/2021 31397
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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) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Coğrafi verilerin ve veri setlerinin tanımlanması, üretilmesi ve paylaşılması kapsa-

mında Ülke ve yerel yönetimler ölçeğinde coğrafi verilerin üretilmesini ve paylaşılmasını sağ-
lamak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması
ve İhtisaslaşma Projesi dâhilinde ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisaslaşma kapsa-
mında, coğrafi bilgi sistemlerini ve uzaktan algılama teknolojilerini yakından takip eden, ala-
nında öncü araştırma ve uygulama merkezlerinden biri olmasını sağlamak.   

c) Zaman, iş gücü ve maliyetler açısından oldukça faydalı olan coğrafi bilgi sistemleri
ve uzaktan algılama teknolojilerinin, geniş kitleler tarafından farklı disiplinler içerisinde kul-
lanımının artması için bilgilendirmeler yapmak. 

ç) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojileri ile ilgili güncel bilimsel ça-
lışmalar yardımı ile ilgili kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve eğitim kurumlarına teknik
ve eğitim desteğinde bulunmak.

d) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri ile ilişkili lisans ve lisansüstü
düzeyde yapılacak bilimsel faaliyetlere ve projelere alt yapı oluşturmak.

e) Konu ile ilgili faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri oluş-
turmak.

f) İlgili konu kapsamında seminerler ve konferanslar düzenleyerek bahsi geçen tekno-
lojilerinin öneminin ve kullanım alanlarının geniş kitlelere aktarılmasını sağlamak.

g) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında kitap, dergi ve akademik
yayınlarını yapmak.        

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yüksek hassasiyetli coğrafi veri setlerinin oluşturulabilmesi için gerek yurt içinde

gerekse yurt dışında araştırmalar yapmak, konu ile ilgili kitap ve akademik yayınların teminini
ve dokümantasyonunu sağlamak.

b) Küresel iklim değişikliği ile mücadelede oldukça büyük bir öneme sahip olan or-
manlık alanların korunması ve geliştirilmesi için küresel ve yerel ölçekli orman varlığını gös-
teren veri setlerinin temin edilmesi, hazırlanması ve uygun şartlar dâhilinde çevrim içi payla-
şılmasını sağlamak.

c) Mevcut arazi örtüsü/kullanımı durumunun ve geçmişten günümüze yaşanan deği-
şimlerin incelenmesini sağlamak.

ç) Sulak alanların mevcut durumu ve korunması ile ilgili ileri uzaktan algılama tekno-
lojileri kullanarak akademik çalışmalar yapmak.
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d) Diğer çevre sorunları ile mücadelede, şehir ve bölge planlamada ve peyzaj çalışma-
larında coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımını desteklemek. 

e) Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin konu ile ilgili çalışmalarına ve projelerine
teknik destek sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurum ve kuruluşlara coğrafi bilgi sistemleri,
uzaktan algılama, yeni teknolojiler ve yazılımlar hakkında eğitimler düzenlemek.

g) Okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi düzeylerinde eğitim veren okul-
larda, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik yaklaşımı ile genç bireylerde coğrafi bilgi sis-
temleri ve uzaktan algılama hakkında farkındalık oluşturmak için iş birliğinde bulunarak gerekli
çalışmalar yapmak.

ğ) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında yurt içinde ve yurt dışında,
ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel, çalıştay ve sergiler düzenlemek, ko-
nu ile ilgili yurt içi ve yurt dışından alanında uzman bilim insanlarını bu etkinliklere davet et-
mek.

h) Kastamonu ili ve çevre illerin faaliyetlerini takip etmek ve gerekli durumlarda bu
faaliyetlere teknik destek sunarak bu bölgelerde paydaşlar ile birlikle akademik nitelikli, katma
değeri yüksek çalışmalar oluşturmak.

ı) Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, yazılımlar ve teknolojiler ile ilgili sertifika
programları geliştirmek.

i)  Merkezin amacına uygun diğer faaliyetleri yerine getirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite içerisinde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algı-

lama konularında çalışan görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı so-
rumludur. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en
fazla 2 kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür,
görevi başında bulunmadığı zaman belirlediği müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Mü-
dürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Mü-
dür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yöne-

tim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygula-

mak. 
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin

amaçlarına uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç
kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Sü-
resi dolmadan herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Yönetim Kurulu, üyelerinin sayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oy-
ların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, gerektiğinde Merkezin

bünyesinde çalışma grupları kurmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Mü-
dürün önerilerini incelemek, karara bağlamak.

c) Mevcut imkânlara göre araştırma ve uygulama alanları konusunda karar almak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonelle karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü ekipman ve demirbaşlar Merkez kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/1994 tarihli ve 22125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya
Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ufuk Üniversitesinden:
UFUK ÜNİVERSİTESİ KUŞAKYOL ÜLKELERİ VE ÇİN UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, 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 (UKÇAM): Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
d) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite disiplini altında, Kuşakyol Ülkeleri ile ilgili konular üzerine disiplinler

arası bilimsel araştırmalar yürütüp bu konulara yönelik araştırmaları teşvik ve organize etmek,
danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs, seminer ve çalıştaylar düzenlemek, ma-
kale, bülten ve raporlar hazırlanmasına yönelik çalışmalar için imkân sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; yurt içi ve yurt dışında benzeri nitelikteki mer-
kez ve süreli yayın kuruluşları ile iletişim kurmak ve iş birliği yapmak, Üniversitenin uluslar-
arası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek.

c) Diğer üniversite, kamu, sanayi ve yayın kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek,
sektör-akademi iş birliğini güçlendirmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak do-
nanım ve verileri sağlamak.

ç) Üniversitenin ilgili fonlardan faydalanmasını sağlamak, ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda Kuşak ve Yol Girişimi Üniversiteler Arası Ağı ile Kuşak ve Yol Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ağına dâhil olarak öğrencilerinin değişim programlarına
gidebilmelerini ve staj yapabilmelerini sağlamak, burs kaynağı temin etmek.
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d) Üniversitede yapılacak ilgili lisans, lisansüstü, doktora ve diğer araştırmalarda Mer-
kezin donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Mütevelli Heyetin onayıyla Rektör tarafından Üniversite öğ-

retim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendiri-
lebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bı-
rakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna baş-

kanlık etmek.
b) İlgili bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev alabilecek üyeleri belirleyerek

görevlendirilmesi için Rektöre önermek.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.
ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek ve denetlemek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını
ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygula-
mak.

e) Danışma Kurulu tarafından incelenen faaliyet ve dönem raporlarını Mütevelli Heyete,
Rektöre veya ilgili rektör yardımcısına sunmak.

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerdiği öğretim üyeleri ara-

sından Mütevelli Heyetin onayıyla Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeden oluşur. Müdür,
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı
olarak belirleyerek görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Bu üyelerin müdür yardım-
cılığı görevleri  Müdürün görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üyelerin salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa
toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Görev süresi dolan Yönetim
Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan
fazla süreyle başka bir yerde görevlendirilmesi nedeniyle toplantılara katılamayan üyenin ye-
rine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
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b) Merkezin çalışmaları ile ilgili planların ve programların hazırlanmasını ve uygulan-
masını sağlamak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak, bunların gö-
revlerini düzenlemek ve bu gruplarda görevlendirilecek kişileri tespit etmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek
karara bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmayı ilgili çalışma grubuna yaptırmak.

d) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.
e) Yurt içi-yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel sektör, kamu kurum ve

kuruluşları, vakıf ve derneklerle iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun proje ve karşı-
lıklı yardımı gerçekleştirmek.

f) Yıllık faaliyet programında yer almayan ancak programa alınmasında yarar görülen
yeni gelişmelere ilişkin faaliyetlerin başlatılmasına Mütevelli Heyetin izni ve Rektörün onayı
ile karar vermek.

g) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite ile istekleri halinde kamu ve özel sektör

kurum ve kuruluşlarında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda uzman kişiler arasından,
Yönetim Kurulu ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen toplam
yedi kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Danışma Kurulu,
Müdürün daveti ile en az altı ayda bir defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Görev süresi dolan Danışma
Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya bir yıldan
fazla süreyle başka bir yerde görevlendirilmesi nedeniyle toplantılara katılamayan Danışma
Kurulu üyesinin yerine yeni üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak

önlemler hakkında tavsiyelerde bulunmak.
b) Merkezin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bu-

lunmak.
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili planları ve programları incelemek ve önerilerde bu-

lunmak.
ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Mütevelli Heyetin onayıyla Rektör tarafından görevlendi-
rilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8556 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8668 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8661 

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

 
 8589 

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

 
 8590 
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Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 

 8663 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MEKANİK KRİKO ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Mekanik kriko alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021 / 554032 
Dosya no : 2124473 
1- İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
     Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2- İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mekanik kriko alımı (3 adet) 
b) Teslim yeri : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarı/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 100 takvim günüdür. 
3- İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 30.09.2021 Perşembe günü saat: 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 30.09.2021 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

İlan olunur. 8555/1-1 
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25 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

S.S. Dereli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan S.S. Dereli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 25 

adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  :  Lütfullah Yusufağaoğlu Cad. Kartalioğlu Sok. No: 20 

Dereli/GİRESUN 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  :  25 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer  :  Dereli / GİRESUN 

c) İşe başlama tarihi  :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi  :  30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile)  :  12.171.000 TL  

f) Geçici Teminatı  :       365.130 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer   :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati  :  05/10/2021 - Saat 10.30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.30’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya S.S. 

Dereli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Lütfullah Yusufağaoğlu Cad. 

Kartalioğlu Sok. No:20 Dereli/GİRESUN adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8699/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI  
GİRİŞ SINAVI İLANI 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri 
sınıfından 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 3 (Üç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 24/10/2021 tarihinde 
Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı 
sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet 
sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini 
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 

ALANI 
KADRO 
ADEDİ 

MEZUN OLUNAN ALAN/BÖLÜM KPSS PUAN TÜRLERİ 

Fizik 1 Fizik KPSS P1 veya KPSS P121 
Hukuk 1 Hukuk KPSS P4 
Maliye 1 Maliye KPSS P19 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki 

tabloda yer alan puan türlerine göre tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 70 
puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020 veya 2021 
yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya 
tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı 
kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş 
sınavına alınacaktır). 

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen 
bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 
taşımak. 

4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile 
vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ 
2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 

tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev 
talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 
04/10/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav 
Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir. 

YAZILI SINAV: 
Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda 

verilen öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak 
yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet 
sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır. 

 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Eylül 2021 – Sayı : 31604 

SÖZLÜ SINAV: 
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 

adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en 
fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce 
sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet 
sayfasında duyurulacaktır. 

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin aslını veya 
Başkanlığımızca onaylı suretlerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı 
Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

Sözlü sınav, adayların, 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
e) Genel yetenek ve genel kültürü, 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

almaları gerekmektedir.  
SINAV SONUCU 
Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro 
sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. 
Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir. 

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak 
Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara 
bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek 
ya da belgelerde tahrifat, silinti veya kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 
durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. 

İlan olunur. 8610/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Tekkeköy (kapatılan) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/313 Esas, 2011/25 Karar sayılı 

dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 8683/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Cankurtaran Kiliseleri Vakfı 
VAKFEDENLER: Hakan TAŞTAN, Eşay TAŞTAN, Sudi Hakan YILDIRIM, Bayram 

ERDEM, Aylin AYDIN. 
VAKFIN İKAMETGAHI: TEKİRDAĞ 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Çorlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2021 tarihinde kesinleşen, 27.07.2021 tarihli 
tavzih kararlı, 09.06.2021 tarihli ve E:2020/252, K:2021/202 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Birleşmiş Milletler Anayasası, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin çok 
taraflı Avrupa Sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Mevzuatı’na uygun 
olarak Protestan inancına mensup olan T.C. vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden aynı 
inançtaki yabancıların dini ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 12.000 $. (Oniki Bin Amerikan Doları)  
YÖNETİM KURULU: Hakan TAŞTAN, Eşay TAŞTAN, Sudi Hakan YILDIRIM. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 8674/1-1 

—— • —— 
Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

UZMAN ERBAŞ ALIM İLANI 
Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik- 

komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. 
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet 
adresinden ulaşılabilecektir. 

BAŞVURU KOŞULLARI 
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. 
2.En az lise mezunu olmak. 
3.2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 

ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir). 
4.Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak. 
5.Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre 

geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis olanlar). 
6.Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak. 
7.Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri 

(yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek. 

8.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında 
Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken 
koşulları karşılamak. 

9.Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. 
10.Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), 
astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş 
olmak. 

11.Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki 
(Eylül 2021) diğer şartları taşıyor olmak. 

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 
saatleri arasında) 

 8660/1-1 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

ALIM İLANI 
Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doktor öğretim üyeleri 
ve 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / 
araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 
Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 
insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  
Beykoz Üniversitesi 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114   34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 
Tel: 0216 912 2252 

Birim 
Bölüm / 
Program 

Aranan Şartlar Unvan Sayı 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde 
lisans veya doktora derecesi olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde 
lisans veya doktora derecesi olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya 
doktora derecesi olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık 
Mimarlık alanında lisans ve doktora derecesi 
olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Psikoloji alt alanlarında veya ilgili alanlarda 
doktora yapmış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
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Sosyal Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji ve Sağlık 
Psikolojisi alanlarından birinde doktora eğitimini 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sivil Havacılık 
Yüksekokulu 

Havacılık 
Yönetimi 
(İngilizce) 

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol ve 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Lojistik 
Yönetimi/ Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık/Uluslararası Lojistik ve 
Ticaret/İşletme/Endüstri Mühendisliği 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, sivil 
havacılık alanında doktora yapmak veya 
belgelendirmek kaydıyla sivil havacılık alanında 
en az beş yıl deneyim sahibi olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde 
lisans ve tezli yüksek lisans derecesi olmak 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde 
lisans ve tezli yüksek lisans derecesi olmak 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Beykoz Lojistik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin 

Hizmetleri 
(İngilizce) 

Hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisansını 
özel hukuk alanında yapmış olmak, 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilişim 
Güvenliği 

Teknolojisi 

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Grafik Tasarımı 

Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, Görsel 
İletişim Tasarımı bölümlerinden lisansını almış 
olmak; ilgili alanlardan birinde tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak veya tamamlamış olmak. 
Grafik tasarımı uygulamalı alanlarında güncel 
tasarım programlarına hakim olup, çalışmalar 
yapıyor olmak. ALES Eşit Ağırlık puan türünde 
en az 70 puana sahip olmak. 

Arş. Gör. 1 
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Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun Tasarımı veya ilgili alanlarından 
lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış 
olmak; Unity ve/veya Unreal Engine motorunda 
dijital oyun geliştirme çalışmalarında bulunmuş 
olmak. 

Arş. Gör. 1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
ve Kontrol Mühendisliği, Yönetim Bilişim 
Sistemleri veya Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans derecesi olmak ve 
tezli yüksek lisans veya doktora programına 
kayıtlı olmak 

Arş. Gör. 1 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 
aranmaktadır. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak. 
5. 2 adet fotoğraf. 
6. Nüfus cüzdanı sureti. 
7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 
8. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti. 
9. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 
10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi 
11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 
yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/ 
taşınabilir bellek. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 
1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir 
bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Öğretim Görevlisi:  
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. Belirtilen alanlarda lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
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3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir 
sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak. 

4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE 
başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 
85 dil puanı almış olmak. 

5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu 
sağlamak. 

Araştırma Görevlisi: 
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85, 

TÜRKÇE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA BAŞVURULARDA EN AZ 50; YDS veya 
Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. ALES belgesi. 
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 
6. 2 adet fotoğraf. 
7. Nüfus cüzdanı sureti. 
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 
9. Onaylı transkript belgesi. 
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 20.09.2021 
Son Başvuru Tarihi : 04.10.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.10.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 08.10.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.10.2021 
    8723/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
KALORİFER ATEŞÇİSİ (KATI VE SIVI YAKIT) ALIM İLANI 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı 
Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme 
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Geçici 
İşçi statüsünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı yapılacaktır. 

Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Ülkemizde görülmekte olan Korona (COVID-19) salgını nedeniyle halk sağlığını korumak 
amacıyla başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ 
internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), e-
DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır. İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi 
Müdürlüklerinden şahsen başvuru alınmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 
KONTENJAN DAĞILIMI 

MESLEK KODU GÖREV YAPACAĞI BİRİM 
KADRO 
SAYISI 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

İSTİHDAM 
YÖNTEMİ 

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve 
Sıvı Yakıt) 

Alucra Turan Bulutçu Meslek 
Yüksekokulu 

1 
En Az İlköğretim 

Mezunu 
Kura ve Sözlü 

Sınav 
Espiye Meslek Yüksekokulu Yağlıdere 

Yerleşkesi 
1 

En Az İlköğretim 
Mezunu 

Kura ve Sözlü 
Sınav 

Eynesil Kamil Nalbant Meslek 
Yüksekokulu 

1 
En Az İlköğretim 

Mezunu 
Kura ve Sözlü 

Sınav 

Şebinkarahisar Yerleşkesi 2 
En Az İlköğretim 

Mezunu 
Kura ve Sözlü 

Sınav 
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek 

Yüksekokulu 
1 

En Az İlköğretim 
Mezunu 

Kura ve Sözlü 
Sınav 

I-GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2.18 yaşını tamamlamış olmak. 
3.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

4.Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak. 

5.Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 
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6.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
7.Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) 

olmamak. 
8.Askerliğini yapmış olmak. 
9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
10.Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci 

yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet 
edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir. 

11.Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her 
aşamasında reddedilecektir. 

12.İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümleri çerçevesinde belirli süreli (geçici) olarak istihdam edecektir. 

13.Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

14.Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. 
II- ÖZEL ŞARTLAR 
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) İçin Aranan Özel Şartlar 
1.MEB onaylı Kalorifer Ateşçisi (Katı Yakıtlı) Sertifikası sahibi olmak. 
2.En az ilköğretim mezunu olmak. 
III- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 

sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında 
idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış 
olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı 
halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

IV- KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV 
1.Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 

01.10.2021 Cuma günü saat 10:00’da Üniversitemiz Şehit Ömer Halis Demir Konferans 
salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Ancak, kura 
çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon 
kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır. 

2.Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına 
sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek 
adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 

3.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara 
sözlü sınav yapılacaktır. 

4.Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, sözlü sınavın 
gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular Üniversitemizin internet sitesinde 
(www.giresun.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine 
posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 
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5.Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve 
becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve 
eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

6.Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 

7.Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel 
görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam 
edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden 
değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

8.Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması 
halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle 
başarı sıralaması belirlenecektir. 

9.Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak 
suretiyle devam edilecektir. 

10.Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

11.Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını 
taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki 
yedek aday başlatılacaktır. 

12.Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

13.Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 
internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip 
etmeleri önem arz etmektedir. 

14.Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların veya 
başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen 
listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

15.Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak 
suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

16.Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav 
sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak 
Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 1 (bir) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine 
yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve 
adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra 
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

V- NOTER KURA SONUCU ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN 
BELGELER 

1.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
2.İkametgah belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
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3.2 adet vesikalık fotoğraf 

4.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

5.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir.) 

6.SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu 

e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

7.Terhis belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

8.Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve 

fotokopisi 

9.Başvurulan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair sağlık raporu (Tek 

Hekim Olabilir.) 

 

KALORİFER ATEŞÇİSİ (KATI VE SIVI YAKIT) ALIM SINAVINA İLİŞKİN TAKVİM 

 TARİH YER SAAT 

Başvuru Tarihi 20-24 Eylül 2021 
Giresun İş Kurumu İl 

Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine 
--- 

Noter Kura Çekim Tarih/Yer/Saat 01 Ekim 2021 

Giresun Üniversitesi Güre 

Yerleşkesi Şehit Ömer Halis Demir 

Konferans Salonu 

10:00 

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Asil 

ve Yedek Adayların İlan Tarihi 
05 Ekim 2021 www.giresun.edu.tr --- 

Asil ve Yedek Adayların Belge Teslim 

Tarih/Yer 
06-08 Ekim 2021 

Giresun Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı 
--- 

Sözlü Sınav Tarih/Yer/Saat 12 Ekim 2021 

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi A-Blok Öğrenci Girişi 

Güre Yerleşkesi Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî Konferans 

Salonu 

10:00 

Sözlü Sınav Açıklama Tarihi 13 Ekim 2021 www.giresun.edu.tr --- 

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihi 14 Ekim 2021 
Giresun Üniversitesi Personel 

Daire Başkanlığı 
--- 

Önemli Açıklama : Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 

dolayısıyla sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların maske takmaları ve sosyal 

mesafe kuralına riayet etmeleri zorunludur. 

Bilgi İçin : Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

0454 310 10 60 / 0454 310 11 60 / 0454 310 11 64 / 0454 310 11 61 

 8673/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi 
alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
Müracaatların Başlama Tarihi  : 20.09.2021  
Son Müracaat Tarihi                  : 05.10.2021  
Ön Değerlendirme Tarihi     : 12.10.2021  
Sınav Tarihi                       : 14.10.2021 
Değerlendirme Tarihi          : 18.10.2021 

BİRİM 
BÖLÜM 

ALAN 

KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

YABANCI 

DILLER 

YÜKSEKOKULU 

 3 

ÖĞR. GÖR. 

(DERS 

VERECEK) 

İngilizce Öğretmenliği, Ingiliz Dili ve Edebiyati, Amerikan Kültür ve  Edebiyati, 

Ingiliz Dil Bilimi ve Mütercim Tercümanlik Ingilizce Lisans Programlarindan 

Birinden Mezun olmak. Alaninda Tezli Yüksek Lisans Yapmış o lmak. 

ALES Sözel Puan Türünden En Az 70 v e Yükseköğretim Kurulu 

Tarafindan Belirlenen Merkezi Bir Yabanci Dil Sınavından (İngilizce) En Az 

90 Puan Veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Tarafindan Kabul Edilen Bir 

Yabancı Dil Sınavından buna denk bir puan almış olmak. 

İstenen Belgeler 
1-  Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  
2-  Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3-  Özgeçmiş (CV) 
4-  Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 
5-  Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6-  Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  
7-  Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 
8-  ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)  
9-  Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10-  Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 
11-  Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa)  
12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 
 8700/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme

Bölgelerinde, Teknoloji Transfer Ofisi ve Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde
Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

–– Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin 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.


