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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji

Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esas-

larını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversi-

tesi lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde bahar ve güz yarıyıllarını ve sınav dönemlerini, ders ve yeterlik sınav dönemlerini

belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AKTS kredisi: AKTS’ye göre her bir ders için öğrenci iş yükünü esas alan krediyi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
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d) Anabilim/anasanat dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı anabilim/anasanat da-
lını,

e) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığını,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı başkan ve yardımcıları ile bi-
lim dalı başkanlarından oluşan; anabilim/anasanat dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı du-
rumlarda, anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden ve doktora derecesine sahip
öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Danışman: Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında, öğrenciye
ders seçimi, seminer ve tez yürütülmesinde danışmanlık yapan; tezsiz yüksek lisans program-
larında ders seçimi ve dönem projesi yürütülmesinde danışmanlık yapan doktora derecesine
sahip, Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini,

ğ) DNO: Dönem not ortalamasını,
h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programında yürütülen bilimsel bir çalışmanın

yazılı araştırma raporunu,
ı) Enstitü: Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
i) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
j) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-

cıları ve Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
k) GNO: Genel not ortalamasını,
l) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının nitelik bakımından birden fazla tez danışmanı

gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanarak atanan öğretim üyesini,
m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel ku-

rallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
n) Kredi: Bir dersin haftada bir saatlik teorik veya iki saatlik uygulama karşılığını,
o) Öğrenci: Enstitüye kayıtlı olan bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora programı

öğrencisini,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Seminer: Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin ders aşamasında hazırladıkları,

bilimsel bir araştırma konusunun sözlü ve yazılı olarak sunulduğu çalışmayı,
r) Senato: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak belirli kurallara uy-

gun bir şekilde hazırlanan ve savunulan yazılı tez çalışmasını,
ş) Uzaktan eğitim-öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda

bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak eğitim-öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü programını,

t) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğ-
rencilerine aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

u) Üniversite: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
ü) Yabancı Dil Sınavı: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavını (YDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası
yabancı dil sınavlarını,
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v) Yarıyıl (Dönem): Başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından

belirlenen ve yarıyıl sonu sınavları hariç en az 14 haftalık eğitim-öğretim süresini, 

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Genel Esasları

Birden fazla programa kayıt

MADDE 5- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 6- (1) Lisansüstü programların kontenjanları, YÖK tarafından belirlenmiş

olan ve öğretim üyesi başına düşen en fazla öğrenci sayıları ile ilgili koşullar da dikkate alına-

rak, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile

belirlenir. Belirlenen kontenjanlar Enstitü tarafından akademik takvime uygun olarak ilan edilir. 

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve gerekli bel-

geler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri Enstitü tarafından kurumsal internet

sayfası aracılığıyla duyurulur.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 7- (1) Lisansüstü programlara, hangi lisans ve/veya yüksek lisans program-

larından mezun olanların başvurabileceği anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu

teklifi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara ilişkin başvurular Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Adaylar,

başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak, yayımlanan

ilan metninde belirtilen yöntemle Enstitüye teslim etmek zorundadırlar.

(3) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların değerlendirme ve kayıt işlemleri;

tezli/tezsiz yüksek lisans programları için 23 üncü maddede ve doktora programı için 34 üncü

maddede yer alan hükümlere göre yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların değerlendirme sonuçları, yayım-

lanan ilan metninde belirtilen yöntemle açıklanır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar

Enstitü tarafından istenen belgeleri akademik takvimde belirtilen sürelerde ve eksiksiz olarak,

yayımlanan ilan metninde belirtilen yöntemle Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yaptırabilir-

ler.

(5) Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanın tamamlanmaması durumunda, ilgili anabi-

lim/anasanat dalı tarafından Enstitüye bildirilen sayıda, yedek listeden kayıt hakkı kazanan

adaylar, puan sırasına göre yedek kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilirler. 

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 8- (1) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylar için baş-

vuru, kayıt ve kabul koşulları, Senato tarafından belirlenen ve Enstitü tarafından yayımlanan

usul ve esaslara göre yürütülür.
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 9- (1) Yurt içi veya yurt dışı bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik
programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu ders-
lerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yü-
rütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belir-
lenir.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilme-
sinde; ilgili anabilim/anasanat dalında kayıtlı lisansüstü öğrencilere uygulanan başarı koşulları
esas alınır. Özel öğrencilerin aldıkları ve başarılı oldukları dersler, herhangi bir lisansüstü prog-
ramda kayıtlı öğrenci olduklarında, uzmanlık alan dersleri ve seminer dersi hariç olmak üzere,
almaları gereken asgari ders sayısının veya ders kredisinin en fazla %50’sini geçmemek kay-
dıyla anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders yüküne
sayılabilir. Öğrencinin, seminer dâhil olmak üzere ders aşaması için zorunlu asgari ders sayısı
ve kredisinden kalan kısmını bir dönemde tamamlaması durumunda, danışmanının uygun gö-
rüşü ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile dönem eksiltmesi yapılabilir. Dönem eksiltmesi
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(3) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı
olmak üzere ikişer yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler ders kredisi başına belirlenen öğ-
renim ücretini ödemek zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10- (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka
bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, ders
aşamasında olan ve aldığı derslerden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara, anabi-
lim/anasanat dalı kurulu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilirler.

(2) Anabilim/anasanat dallarının yatay geçiş kontenjanları ve başvuru şartları
anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile belir-
lenir. Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır. Lisansüstü prog-
ramlara yatay geçiş yapmak üzere başvuru yapan öğrencinin, ilgili anabilim/anasanat dalının
başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Kabul edildiği lisansüstü programdan farklı bir alanda lisans veya li-
sansüstü mezuniyete sahip olan öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık,
lisansüstü öğrencilere akademik eksikliklerini tamamlamak ve başvurdukları programa uyum-
larını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. 

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre, dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği ke-
silir. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edil-
mez. Yaz öğretimi bilimsel hazırlık süresine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması önerilen dersler, ilgili lisansüstü programının
ders yüküne sayılmaz.
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(4) Bilimsel hazırlık kapsamında, yüksek lisans için iki, doktora için dörtten az olma-
mak koşuluyla anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenen sayıda ders ilgili
anabilim/anasanat dalının lisans programından alınır. 

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu
programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı kapsamında almış olduğu lisans/li-
sansüstü derslerini ilgili mevzuat hükümlerine göre başarmış olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12- (1) Bir eğitim-öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.
(2) Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile bir eğitim-öğretim yılı; güz, ba-

har ve yaz olmak üzere üç yarıyıldan oluşabilir.
(3) Lisansüstü eğitim-öğretim akademik takvimi, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Se-

nato tarafından belirlenir.
Dersler ve ders kayıt işlemleri

MADDE 13- (1) Lisansüstü eğitim-öğretim planları, lisansüstü dersler ile varsa ön şart
dersleri, bunların kredi saatleri, AKTS kredileri, okutulacak yarıyıllar, anabilim/anasanat dalı
kurulu önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile  uygulanır. Bir yarıyılda Senato
tarafından onaylanmış lisansüstü derslerden hangilerinin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim
üyeleri tarafından verileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

(2) Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde, öğretim üye-
liğine atanma kriterinin yanısıra YÖK ve Senato tarafından belirlenen lisansüstü programlarda
ders verme yeterliliğine sahip olan doktoralı öğretim elemanları da anabilim/anasanat dalı ku-
rulu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile lisans-
üstü dersler verebilirler. 

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim-öğretimde alınması zorunludur ve bu ders tezli yüksek lisans ile dok-
tora programlarında mezuniyet için gerekli zorunlu kredi yüküne dâhil edilmez. Daha önce bir
lisansüstü program kapsamında bu konuları içeren bir dersi başarıyla tamamlamış öğrenciler
muafiyet için anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvuruda bulunmaları durumunda anabi-
lim/anasanat dalının uygun görüşü ile halen kayıtlı oldukları programda bu dersten muaf tutu-
lur.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanları
ile birlikte ders kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, ilgili yarıyıl için akade-
mik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde danışmanının ve anabilim/ana-
sanat dalı başkanının onayını alarak o yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri prog-
ramlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Akademik takvimde be-
lirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek ma-
zeretlerini, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirmeleri ve mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından kabul edilmesi halinde ders kayıtlarını yaptırabilirler. Belirtilen süreler dışında yapılan
başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz. 

18 Temmuz 2022 – Sayı : 31896                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(5) Lisansüstü bir programa kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle

belirlenen normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, tezsiz yük-

sek lisans öğrencileri ve özel öğrenci statüsünde olan öğrenciler kayıt yenilemek için ilgili

mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenile-

meyen öğrenci o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu hallerde geçen süreler

azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır. 

(6) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin, teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı

derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına gi-

remeyecek öğrencilerin durumu anabilim/anasanat dalında yarıyıl sonu sınavı öncesi ilan edilir.

Ulusal ve/veya küresel bir doğal afet, salgın gibi özel durumlarda Senato kararına uygun olarak

düzenleme yapılabilir. 

Sınavlar, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14- (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı, öğrenciye verilecek başarı notunu

belirlerken, en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı uygular. Bunlara ek olarak proje çalışması

ve diğer faaliyetleri de değerlendirmeye dâhil edebilir.

(2) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları dersteki başarıyı ölçebilecek nitelikte yazılı sınav,

sunum, proje veya ödev teslimi şeklinde yapılabilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabilir. Ayrıca alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek

güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-

rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların

hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında

veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin  olarak YÖK

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

(4) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilan edilir. Sınav

sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş

günü içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirmelidir. Bu itiraz

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca dersi veren öğretim üyesine/elemanına iletilir. Değerlen-

dirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim/anasanat dalı kurul

kararıyla Enstitüye bildirilir. Düzeltme işlemi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Başarı notları

MADDE 15- (1) Ara sınav ile yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve varsa mazeret

sınavı sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl sonu ders başarı notu belir-

lenir. Bu değerlendirmede, dersle ilgili tüm faaliyetlerin yarıyıl sonu ders başarı notu üzerine

etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu

sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Öğretim elemanı tarafından öğrencilere, aldıkları

her ders için, aşağıdaki not dönüşüm tablosundaki harf notlarından biri yarıyıl sonu harfli başarı

notu olarak verilir:
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Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Başarı Notu Aralığı
AA                                           4,00                                  90 – 100
BA                                            3,50                                  80 – 89
BB                                            3,00                                  75 – 79
CB                                            2,50                                  70 – 74
CC                                            2,00                                  60 – 69
DC                                            1,50                                  55 – 59
DD                                           1,00                                  50 – 54
FD                                            0,50                                  40 – 49
FF                                             0,00                                    0 – 39
NA (Devamsız)                        0,00                                       –
S (Başarılı)                                  –                                         –
U (Başarısız)                               –                                         –
(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu harfli başarı notu olarak;

yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora öğrencisinin ise en az BB notu almış olması ge-
rekir.

(3) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı
olan öğrencilere başarılı (S), başarılı olamayan öğrencilere başarısız (U) notu verilir. Başarılı
(S) veya başarısız (U) notu GNO hesaplamasına katılmaz. Derse devamsızlık nedeniyle başa-
rısız olan öğrencilere NA notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not ya-
rıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

(5) Azami süreler içerisinde tez çalışmasına ait yükümlülükleri de tamamlaması koşu-
luyla öğrencinin mezuniyete hak kazanması için GNO’sunun yüksek lisans için en az 2,50 ve
doktora için en az 3,00 olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 16- (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda DNO’su hesaplanarak
belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kredisi ile aldığı
yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın DNO’sunu
bulmak için o yarıyılda öğrencinin kredili bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların toplamı,
alınan kredili derslerin AKTS kredi toplamına bölünerek hesaplanır, bu hesaplamaya tez dö-
neminde alınan dersler dahil edilmez. GNO ise öğrencinin lisansüstü programa kabul edilme-
sinden itibaren tez dönemindeki dersler hariç olmak üzere, tüm yarıyıllarda almış olduğu ders-
lerin tamamı dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Elde edilen DNO ve GNO virgülden
sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesaplamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan ba-
şarı notu katılır.

Mazeretler

MADDE 17- (1) Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınavlara katılamayan öğrencinin hak-
ları saklı tutulur. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin aldığı sağlık raporuyla mazeretini belgelemiş olması.
b) Birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü hâlinde mazeretini belge-

lemiş olması.
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c) Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer mazeretlerin olması.
(2) Haklı ve geçerli gerekçelere dayalı mazereti nedeniyle ara sınavlara katılamayan

öğrenci, mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, konuyla ilgili gö-
rüşünü de içeren bir yazı ile öğrencinin durumunu Enstitüye bildirir. Mazeretin Enstitü Yönetim
Kurulunca uygun görülmesi durumunda; sadece bir defaya mahsus olmak üzere öğrenciye ma-
zeret sınav hakkı verilir ve mazeret sınavı, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen
tarihlerde ve yarıyıl sonu sınavlarından önce tamamlanır.

Ders saydırma
MADDE 18- (1) Öğrencilerin daha önce kayıtlı olduğu bir lisansüstü programdan alıp

başarılı olduğu en fazla 4 ders için (uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması hariç) ders
saydırma işlemi yapılabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise en fazla 5 ders için (dönem
projesi hariç) ders saydırma işlemi yapılabilir. Ders saydırma işlemleri öğrencinin Enstitüde
ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyıl içerisinde yapılır. YÖK tarafından kabul edilen ulusal ve ulus-
lararası lisansüstü değişim programlarından faydalanan öğrenciler için ders saydırma işlemle-
rinde ders sayısı ile ilgili kısıt uygulanmaz. Ders saydırma ile ilgili işlemler, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı kurul kararı ile Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandı-
rılır. 

Ders tekrarı
MADDE 19- (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar alır.
(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersin yerine danışmanın uygun bulması duru-

munda başka bir seçmeli dersi alabilir.
(3) Öğrenci, GNO’sunu yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri danışmanın onayı

ile ders aşamasında tekrar alabilir. Öğrencinin bir dersi tekrar alması durumunda o dersten daha
önce aldığı not geçerliliğini kaybeder ve en son aldığı not kabul edilir.

Kayıt silme veya sildirme
MADDE 20- (1) Öğrencinin;
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olması,
b) Enstitü ile ilişiğinin kesilmesi için yazılı talepte bulunması,
c) Lisansüstü programlarda belirtilen başarı koşullarını azami süre içerisinde sağlaya-

maması,
hallerinde kaydı silinir.
İzinli sayılma
MADDE 21- (1) Öğrenci, zorunlu nedenlerini belgelendirmesi koşuluyla Enstitü Yö-

netim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitimi süresince toplamda iki yarıyıla kadar izinli sayılabilir.
Öğrencinin izinli sayıldığı süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Zorunlu hallerde bu süre,
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ile birlikte
anabilim/anasanat dalı başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-çıkarma süresi bitimine
kadar başvurur. Bu başvuru Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

(3) Ücretli lisansüstü programlarda izinli sayılmış olan öğrencinin ilgili dönem için ya-
tırdığı öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) Ulusal ve/veya küresel bir doğal afet, salgın gibi özel durumlarda, YÖK’ün veya
Senatonun kararı uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt

Yüksek lisans programları

MADDE 22- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları; programı öneren bölüm kurulu başvurusu,

ilgili dekanlığın teklifi ve Enstitü Kurulu önerisi üzerine Senato kararı ve YÖK onayı ile açı-

labilir.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 23- (1) Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmeleri için lisans

diplomasına ve ALES sınavından başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 55

puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Se-

nato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(3) Başvuru ve değerlendirmelerde yabancı dil puanı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda yabancı dil sınavından en az 60

puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Se-

nato kararı ile kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir.

b) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim/anasanat dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı

dilde yabancı dil sınavından en az 80 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,

Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Senato kararı ile kabul edilen taban puanın alınmış olması ge-

rekir.

c) Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlara başvurularda yabancı dil zorunluluğu ve

varsa taban puanı anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek Enstitüye bildirilir.

ç) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara

İlişkin Yönetmeliğe göre yabancı dil şartını sağlayanlarda yabancı dil sınavı puanı aranmaz.

(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans

GNO’su YÖK dönüşüm tablosuna göre, yabancı dil puanı istenen programlarda yabancı dil

puanı ise ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilir. 

(5) Yabancı dil eğitimi yapılan tezli yüksek lisans programları ile yabancı dille eğitim

öğretim yapılan tezli yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya eş-

değer sınav puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i, ya-

zılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %25’i alınarak he-

saplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın ortala-

ması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

(6) Türkçe yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için;

a) Yabancı dil şartı istenmeyen tezli yüksek lisans programlarında; ALES veya eşde-

ğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav puanının %50’si, lisans GNO’sunun %25’i, yazılı

olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya sözlü olarak yapılacak mülakat puanının

%25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu

iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır. 
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b) Yabancı dil şartı istenen tezli yüksek lisans programlarında; ALES veya eşdeğerliği
YÖK tarafından kabul edilen bir sınav puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %10’u, li-
sans GNO’sunun %15’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat so-
nucunun %25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması duru-
munda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında; lisans GNO’sunun %50’si ve yazılı olarak ya-
pılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Yazılı
sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bu iki sınavın ortalaması giriş pua-
nının hesaplanmasında kullanılır.

(7) Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için, yazılı sınav ve/veya mülakat sınavına
girmesi ve 100 üzerinden en az 50 puan alması gereklidir. Giriş puanı 65 veya daha fazla olan
adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Giriş
puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-
lerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
adet kredili ders ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
en az bir ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci uz-
manlık alan dersini, Enstitüye kayıt olduğu ilk yarıyıldan itibaren seçer. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramı toplam en az 120 AKTS’den oluşur. Öğrenci, tez aşamasında en az iki dönem uzmanlık
alan dersi ve yüksek lisans tez çalışması dersinden oluşan en az 60 AKTS’lik dersten başarılı
olmak zorundadır. 

(3) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer dersi dışında toplam 15
krediden fazlasını alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında alınır. Öğrencinin alacağı derslerin
en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.
Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı; lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

Süre

MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan
veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.
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Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi

MADDE 26- (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için Üniversite kadrosundan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar

Enstitüye önerir. Danışman ataması ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Ders dönemini başarıyla tamamlayan ve tez önerisi Enstitü tarafından kabul edilen öğrenciler

tez aşamasına geçer ve tez aşamasına geçen öğrenci her yarıyıl uzmanlık alan dersi ve tez ça-

lışması dersi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin, danışmanıyla beraber hazırladığı tez

önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ana-

bilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte Enstitüye iletilir. Ders dönemini başarıyla tamam-

lamayan ve tez önerisi Enstitü tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin tez çalışması dersine

kaydı yapılmaz. 

(2) Danışman, öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim

üyeleri arasından olmak üzere Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının

niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite kadrosunda bulunan veya farklı bir

yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden ikinci bir tez danışmanı atanabi-

lir.

(3) Tez konusu değişikliği, öğrenci ve danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-

lığına başvurusu ve anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

karara bağlanır. Tez konusu değişen öğrenci değişiklikten sonra en az bir yarıyıldan önce tezini

teslim edemez ve bu süre azami öğrencilik süresine dâhil kabul edilir.

(4) Herhangi bir sebeple danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa

danışman atama süreci takip edilerek en geç bir ay içerisinde yeni bir danışman atanır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 27- (1) Yüksek lisans tezi; tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarından oluşur.

(2) Tez çalışmasının tamamlandığı danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği

sonuçları Enstitü tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve tezin bir kopyasını danış-

manına teslim eder.

(3) Danışman teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, Enstitü Yönetim Kurulu-

nun belirlediği kriterlere göre alır, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal

raporunu, tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu anabilim/anasanat dalı

başkanlığı aracılığı ile Enstitüye iletir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, anabilim/anasanat dalı kurul kararını içeren anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin tez

danışmanı ile birlikte en az biri Üniversite dışından olmak üzere toplamda üç veya beş öğretim

üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi

olamaz. Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de ayrıca

belirlenir.
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(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen jüri üyeleri, kararın kendilerine
tebliğinden itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tezin,
görevlendirilen jüri üyelerine teslim edilmesi, tez savunma jürisinin toplanması ve tez savunma
sınavının yapılması işlemlerinden ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının denetiminde olmak
koşuluyla tez danışmanı sorumludur. Tez savunma sınavının yeri ve zamanı anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından ilan edilir.  Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izle-
yen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim elemanlarının, öğretim üyelerinin,
lisansüstü öğrencilerin ve ilgili alanda çalışan uzman kişilerin dinleyici olarak katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Karar aşaması dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir. Bu ka-
rar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

(7) Tez savunma sınavında başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur ve tekrar başarısız olması durumunda Enstitü
ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin son haline ait intihal raporu Ens-
titü tarafından alınır. Tezdeki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu toplanır. Gerekli görülmesi halinde 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(10) Azami süre içerisinde tez çalışması veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki veya
aralıklı olarak üç defa başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi ve Enstitüde aynı isimde tezsiz yüksek li-
sans programı bulunması ve ilgili tezsiz programın asgari koşullarını sağlaması durumunda
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Asgari koşulları sağlayamayan öğrenciye ilgili programın
asgari koşullarını tamamlaması için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan
öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 28- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak, Senato tarafından belirlenmiş

yayın koşulu ile diğer koşulları da sağlamış olmak kaydıyla Enstitü tarafından belirlenen tez
yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmiş ve etik kurallara dikkat edilerek yazılmış
yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyasından birer tane jüri üyelerine ve bir tane de Enstitüye,
savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim eden öğrenci, tezli yüksek
lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin talep etmesi halinde
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde yüksek lisans tezinin bir kopyası, bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e iletilir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                            18 Temmuz 2022 – Sayı : 31896



ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 29- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi ka-
zandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az ol-
mamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi der-
sinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje
ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.

Süre

MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere,
her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
Bu sürenin sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı
her öğrenci için bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak öne-
rir. Danışman ataması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Diploma

MADDE 32- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasa-
nat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, Enstitüde ilgili alanda ve
tezsiz program ile aynı adı taşıyan tezli yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezli
programın en son dönem yayımlanan öğrenci alım ilanındaki başvuru koşullarını sağlamak
kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş talebinde bulunabilirler. Bu durumda tezsiz yük-
sek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 33- (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel problemleri ve problemlerden elde edilen verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile ir-
deleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşabilme becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 kredilik en az yedi adet kredili ders ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve
yayın etiği konularını içeren en az bir ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci uzmanlık alan dersini, Enstitüye kayıt olduğu
ilk yarıyıldan itibaren seçer. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Doktora programı en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
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ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora programı, 42 kredilik en az 14 adet kredili ders ve bi-
limsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders, uzmanlık
alan dersleri, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için doktora programı en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersi daha önce
alıp muaf tutulan öğrencilerin muafiyeti, bu maddedeki zorunlu ders yükü ve AKTS kredisi
yerine sayılmaz, bu öğrencilerin de belirtilen ders yükü ve AKTS kredisi yükümlülüklerini
sağlaması zorunludur. 

(3) Doktora programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki derslerden, yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğ-
renciler için toplam en fazla dört ders seçilebilir. Mezuniyet için gerekli minimum ders koşul-
larını sağlamış ve fazladan ders alma talebinde bulunan öğrencilerde bu koşul aranmaz. Öğ-
rencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli kararını içeren ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ilave dersler aldırı-
labilir. Seminer dersi, ders döneminde alınır ve krediye sayılmaz. Lisans derecesi ile doktora
programına başvuran öğrenciler derslerin en çok dördünü daha önce almamış olmak kaydı ile
yüksek lisans derslerinden seçebilir. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer
hariç, 15 krediden fazlasını alamaz.

(4) Lisans dersleri doktora ders yükü ve kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru, değerlendirme ve kayıt

MADDE 34- (1) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların tezli yük-
sek lisans diplomasına ve ALES sınavından başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde
en az 55 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü
ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans GNO’larının 4,00 üze-
rinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES
puanı veya eşdeğer sınav puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi verilen fakültelerden
mezun olanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde, Senato tarafından daha yüksek bir puan
belirlenmediği durumlarda, anadilleri dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan alın-
ması gerekir. 

(5) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda yabancı dil sınavından en az 60
puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi,  Enstitü Kurulu uygun görüşü ve Se-
nato kararı ile kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir. Yabancı dil eğitimi yapılan
anabilim/anasanat dallarında ise eğitimin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil sınavından en az
80 puan olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, Enstitü Kurulu uygun görüşü ve
Senato kararı ile kabul edilen taban puanın alınmış olması gerekir.
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(6) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans ve

yüksek lisans GNO’su YÖK Dönüşüm Tablosuna göre, yabancı dil puanı ÖSYM Yabancı Dil

Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilir. Ayrıca yazılı olarak bilimsel de-

ğerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılır. 

(7) Lisans derecesiyle doktora programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES veya

eşdeğer sınav puanının %50’si, yabancı dil sınavı puanının %10’u, lisans GNO’sunun %15’i

ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü olarak yapılacak mülakat

sınavı sonucunun %25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması

durumunda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

(8) Yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına giriş puanı her bir aday için; ALES

veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav puanının %50’si, yabancı dil sınavı

puanının %10’u, lisans GNO’sunun %5’i, yüksek lisans GNO’sunun %10’u ve yazılı olarak

yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü olarak yapılacak mülakat sınavı sonu-

cunun %25’i alınarak hesaplanır. Yazılı sınav ve mülakat sınavının birlikte yapılması duru-

munda bu iki sınavın ortalaması giriş puanının hesaplanmasında kullanılır.

(9) Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için yazılı sınav ve/veya mülakat sınavına

girmesi ve 100 üzerinden en az 60 puan alması gereklidir. Doktora programına giriş puanı 65

ve üzeri olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü

tarafından yapılır.

Süre

MADDE 35- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın

azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlaya-

mayan veya GNO’su 3,00’ın altında olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez dönemi, ye-

terlik sınavında başarılı olunarak tez çalışması dersine kayıt yaptırılan yarıyıldan itibaren başlar.

Tez dönemi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez

önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami süre sonuna kadar

tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36- (1) Tez danışmanı; Üniversite kadrosunda bulunan ve ilgili programın

gerektirdiği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul ka-

rarını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğ-

rencinin Enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl başında atanır. Doktora programlarında öğ-

retim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yö-

netmiş olması gerekir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; anabilim/anasanat dalı

başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.
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(2) Birinci danışmanın gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararını içeren
anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışman
atanabilir. İkinci danışman, Üniversite içerisinden veya başka bir yükseköğretim kurumunda
kadrolu öğretim üyeleri arasından atanabilir. İkinci danışmanın da doktora tez danışmanı atama
kriterlerini sağlaması zorunludur.

(3) Herhangi bir sebeple danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk
defa danışman atama süreci takip edilerek en geç bir ay içinde yeni bir danışman atanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 37- (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamam-

layan öğrencinin alanındaki temel kavramlar hakkındaki bilgi düzeyinin ve doktora çalışma-
sıyla ilgili konular hakkında bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyılları öncesinde Enstitü tarafından belirlenen ve
akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına bu süreler içerisinde gir-
meyen öğrenciler başarısız kabul edilir.  

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle bu görevi yürüten beş kişilik doktora ye-
terlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinde eksilme olması duru-
munda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir. Komite, farklı alanlar-
daki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav
jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından olmak üzere en az iki en fazla dört öğretim üyesi
de yedek üye olarak belirlenir.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarı
notu 100 üzerinden 70’tir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sı-
navının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Yeterlik sınav puanı, yazılı ve sözlü sınavın ağır-
lıkları eşit oranda hesaplanarak belirlenir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü
içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tu-
tanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla ilave ders/dersler alma-
sını isteyebilir. Alınması istenen ilave dersler tutanakla Enstitüye bildirilir. Öğrencinin alacağı
ilave dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir. Bu dersler, program için zorunlu
asgari ders sayısına dâhil edilmez. Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde yeterlik sınav jüri-
sinin önerisi ile ilave ders alan öğrenciler, bu dersleri başardıktan sonra tez önerisi verebilir. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçme talebinde bulunabilir. Yüksek li-
sans programına geçiş işlemleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onay-
lanan usul ve esaslara göre yapılır.
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Tez izleme komitesi

MADDE 38- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeterlik sınav tarihinden sonraki bir

ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka,

anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Doktora öğrencilerine ikinci da-

nışman da atanabilir. İkinci danışmanın atanması durumunda, ikinci danışman tez izleme ko-

mitesi üyesi olamaz fakat dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içerisinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-

risini hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili

yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, düzeltme veya

ret kararını salt çoğunlukla alır. Düzeltme verilmesi durumunda öğrenciye bir ay süre verilir.

Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı

başkanlığınca üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına gi-

rerek başarılı olan öğrencinin tez önerisi, en geç bir ay içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı

başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içerisinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı

ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğ-

rencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve

Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,

toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda ilgili

döneme ait çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-

rencinin raporladığı çalışmalar, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez

önerisinin, süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi, komite tarafından üst üste iki kez

veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Aynı şekilde ikinci kez başarısız sayılan öğrencinin

Enstitü ile ilişiği kesilir. 

(6) Tez konusu değişikliği, öğrenci ve danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-

lığına başvurusu ve anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

karara bağlanır. Tez konusu değişikliğinde tez izleme komitesinin uygun görüşü bir tutanak ile

anabilim/anasanat dalı kurulu kararına eklenerek Enstitüye iletilir.  Tez konusu değişen öğrenci

değişiklikten sonra en az iki yarıyıldan önce tezini teslim edemez ve bu süre azami öğrencilik

süresine dâhil kabul edilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40- (1) Doktora tezi; tez önerisi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri

önünde savunulması süreçlerinden oluşur.
(2) Savunma kararı alınan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen

yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder.
(3) Danışman teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu, Enstitü Yönetim Kurulu-

nun belirlediği kriterlere göre alır, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, intihal
raporunu, tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ve tez savunma jürisi atama formunu anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının onayıyla Enstitüye iletir.

(4) Doktora tez savunma jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. İkinci danışman atanmış olan tezlerde ikinci danışman jüri üyesi olamaz
fakat oy hakkı olmaksızın jüriye katılabilir. Biri Üniversiteden, biri de Üniversite dışından ol-
mak üzere iki yedek üye de seçilir.

(5) Danışman, teze ilişkin intihal raporunu ve ciltlenmemiş tez kopyalarını Enstitü ta-
rafından atanan tez savunma jürisine 10 gün içerisinde iletir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla savunma sınavını yapmak üzere görevlendirilen
jüri üyeleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi
tez savunmasına alır. Tezin, görevlendirilen jüri üyelerine teslim edilmesi, tez savunma jürisinin
toplanması ve tez savunma sınavının yapılması işlemlerinden ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanının denetiminde olmak koşuluyla tez danışmanı sorumludur. Tez savunma sınavının yeri
ve zamanı anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Tez savunması, tez çalışma-
sının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması, öğretim ele-
manlarının, öğretim üyelerinin, lisansüstü öğrencilerin ve ilgili alanda çalışan uzman kişilerin
dinleyici olarak katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içerisinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin tezinin son haline ait intihal raporu Ens-
titü tarafından alınır. Tezdeki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yükseköğ-
retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(11) Azami süre içerisinde tez çalışması veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki veya
aralıklı olarak üç defa başarısız olan veya bu derslere devam etmeyerek NA notu alan öğren-
cinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesiyle doktora programına devam eden ve tezi başarısız bulunan öğ-
renciye, talep etmesi halinde ve Enstitüde aynı isimde tezsiz yüksek lisans programı bulunması
ve ilgili tezsiz programın asgari koşullarını sağlaması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması
verilir. Asgari koşulları sağlayamayan öğrenciye ilgili programın asgari koşullarını tamamla-
ması için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile
ilişiği kesilir.
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Diploma
MADDE 41- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak, Senato tarafından belirlenmiş

ve Enstitü tarafından ilan edilmiş yayın koşulu ile diğer koşulları da sağlamış olmak kaydıyla
Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmiş ve etik ku-
rallara dikkat edilerek yazılmış doktora tezinin ciltlenmiş kopyasından birer tane jüri üyelerine
ve bir tane de Enstitüye, savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde teslim
eden öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, talep edilmesi
halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci,
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafın-
dan onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde doktora tezinin bir kopyası, bilimsel araş-
tırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Enstitü tarafından elektronik ortamda YÖK’e
iletilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 42- (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği ad-

rese posta yoluyla ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan kurumsal e-posta adresine
ileti yoluyla ve/veya Enstitünün internet sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adreslerini değiştirdikleri hâlde bunu Üni-
versiteye bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine tebligat
yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Disiplin işleri
MADDE 43- (1) Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Engelli öğrenciler
MADDE 44- (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim-öğretimi ve bilgiye erişimiyle

ilgili gerekli önlemleri alır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46- (1) 10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başında

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Tek-

noloji Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİNLERARASI 

KÜLTÜR ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TOPHANE-İ AMİRE 

KÜLTÜR-SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Si-

nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ RESİM VE HEYKEL MÜZESİ PLASTİK 

SANATLAR RESTORASYONU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/5/1990 tarihli ve 20531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Si-

nan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygu-

lama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8167 

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

 
 8168 

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

 
 7929 
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Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7818 

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

 
 7819 

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

 
 7820 
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Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8155 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

13.700 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1. Müdürlüğümüzce 2022 yılı 2. dönem ihtiyaç duyulan toplam 13.700 Ton su buharı 

%20 artar-eksilir opsiyonlu olarak satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2. Bu işe ait şartnameler 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Arhavi Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Arhavi/ARTVİN adresinden temin edilebilir. 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.08.2022 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Arhavi 

Çay Fabrikası Müdürlüğü Arhavi/ARTVİN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4. İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

5. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (Opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

6. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

7. İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

8. İhale kısmı tekliflere kapalıdır. 

9. Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, satın alma 

ve ihale yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

    8286/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
1 ADET BİPLAN NÖRORADYOLOJİK AMAÇLI DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ 

SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Biplan Nöroradyolojik Amaçlı Dijital Anjiografi Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesi uyarınca belli 
istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği 
tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale Kayıt Numarası : 2022/704339  
1- İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik Posta Adresi : bap@gazi.edu.tr 
2- Ön Yeterlik Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Biplan Nöroradyolojik Amaçlı Dijital Anjiografi 

Sistemi Alımı 
b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 (Yüzelli) 

takvim günüdür. 
3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve Saati : 01.08.2022 Pazartesi günü, saat: 11:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1.  Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ön yeterlik şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde ön yeterlik şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) Aday imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) Aday yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise 

yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.  Ön yeterlik ve ihale dokümanı, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 
06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200 (ikiyüztürklirası).-
Türk Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 01.08.2022 tarihi ve 11:00 saatine 
kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 
Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    8176/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Manisa İli Gördes Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda cinsi, evsafı ve özellikleri gösterilen taşınmazlar 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 
14.00’ de Belediye Kültür Sarayında açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 

2- Satışı yapılacak taşınmazın: 

Sıra Mahalle Nevi Bağımsız Bölüm Açıklama Ada Parsel 
Alan 

(m2) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

1 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

4 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

2 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

5 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

3 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

6 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

4 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

7 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

5 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

8 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

6 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

9 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

7 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

10 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

8 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

11 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

9 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

12 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

10 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

13 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

11 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

14 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

12 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

15 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

13 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

16 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

14 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

17 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

15 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

18 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

16 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

19 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 

17 
H.Baba 

Mah. 
İşyeri 

Zemin Kat 1. Kat 

20 Nolu  
1000 1 152 20000,00 600000,00 
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18 Cuma İşyeri Zemin Kat 7 nolu 
Depo 

Brüt:85 m2 
99 17 185 17000,00 550000,00 

19 Cuma İşyeri Zemin Kat 8 nolu 
 

99 17 100 11000,00 350000,00 

20 Divan Büro İkinci Kat 12 nolu 
 

35 30 30 9000,00 290000,00 

21 Divan Büro İkinci Kat 13 nolu 
 

35 30 35 11000,00 350000,00 

22 Divan Büro İkinci Kat 16 nolu 
 

35 30 58 17000,00 540000,00 

23 Divan Büro 
Üçüncü Kat  

17 nolu  
35 30 30 9000,00 280000,00 

24 Divan Büro 
Üçüncü Kat  

18 nolu  
35 30 35 11000,00 340000,00 

25 Divan Büro 
Üçüncü Kat  

19 nolu  
35 30 35 10000,00 300000,00 

26 Divan Büro 
Üçüncü Kat  

20 nolu  
35 30 35 10000,00 300000,00 

27 Divan Büro 
Üçüncü Kat  

21 nolu  
35 30 58 15000,00 480000,00 

Sıra Mahalle Nevi Bağımsız Bölüm Eklenti Ada Parsel 
Alan 

(m2) 

Geçici 

Teminat (TL) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

28 Divan Büro 
Dördüncü Kat  

22 nolu 
Çatı Katı 35 30 245 23500,00 775000,00 

29 Divan Büro 
Dördüncü Kat  

23 nolu  
35 30 30 8500,00 265000,00 

30 Divan Büro 
Dördüncü Kat 24 

nolu  
35 30 35 10000,00 325000,00 

31 Divan Büro 
Dördüncü Kat  

25 nolu 
 35 30 35 8500,00 280000,00 

32 Divan Büro 
Dördüncü Kat  

26 nolu 
 35 30 35 8500,00 280000,00 

33 Divan Büro 
Dördüncü Kat  

27 nolu 
 35 30 58 13000,00 420000,00 

34 
Kıymık 

Mah. 
Arsa - - 108 102 172 800,00 24000,00 

35 
Korubaşı 

Mah. 

Kerpiç 

Ev 
- - 127 2 64 1500,00 48000,00 

36 
Korubaşı 

Mah. 
Arsa - - 127 3 40 1000,00 30000,00 

37 Kurtuluş Arsa   258 17 257 3000,00 90000,00 

38 Yakaköy Arsa    1650 785 4000,00 120000,00 

39 Yakaköy Arsa    1676 618 2500,00 70000,00 

3- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Belediye 
Başkanlığımızca, 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 14.00’ de 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45. maddesi gereğince Gördes Belediyesi Kültür Sarayı Konferans Salonunda 
satışları yapılacaktır. Satılmayan gayrimenkuller 04 Ağustos 2022 Perşembe günü yine aynı yer 
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ve aynı saatte ikinci kez ihale yoluyla satışı yapılacaktır. İkinci ihale sonucu satılmayan 
gayrimenkullerin 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yine aynı yer ve aynı saatte pazarlık yoluyla 
satışı yapılacaktır. 

4- Taşınmaz mal satış şartnamesi Gördes Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 
görülebilir ve 100,00-TL (yüz) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.gordes.bel.tr 
adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir. 

5- İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri 
yukarıdaki tabloda belirtildiği şekildedir. 

6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için 

satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat 
veya banka teminat mektubu vereceklerdir. 

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 
c) Nüfus cüzdanı sureti. (Gerçek kişiler için), 
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için) 
e) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Tüzel kişilik için) 
f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu 
Vergi Dairesi ve numarası, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

h) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 
beyannamesi veya imza sirküleri 

ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

i) Gerçek kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve 
yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye günü (vadesi) geçmiş borcu 
olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından ) 

j) Gerçek kişiler için iyi hal kâğıdı (Cumhuriyet Savcılığından ya da e-Devlet üzerinden ) 
7- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri 

ödemek alıcıya aittir. 
8- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale evraklarını yukarıda ve şartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 
28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 14.oo’e kadar Gördes Belediyesi, Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Diğer ihale günleri, 
ihale saatine kadar müracaat kabul edilecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden 
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat 
ayarı esastır. 

9- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İlanen duyurulur. 8246/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 107 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 97 Destek 
Personeli (61 Temizlik Görevlisi ve 36 Şoför) olmak üzere toplam 204 sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

BİRİM 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi 
Destek Personeli 

TOPLAM Temizlik Görevlisi Şoför-1 Şoför-2 
Kadın Erkek Kadın Erkek Erkek Erkek 

MERKEZ 
TEŞKİLATI 

- - - - - 2 2 

ADANA 1 2 1 2 2 - 8 
ANKARA 1 3 - 3 2 - 9 
ANTALYA - 4 - 3 2 - 9 
AYDIN - 2 1 1 2 - 6 
BALIKESİR - 2 - - 1 - 3 
BİTLİS - - - - 1 - 1 
BURSA - 2 - - 1 - 3 
DİYARBAKIR 1 2 - 2 - - 5 
EDİRNE - - - 1 - - 1 
ERZURUM - 2 - 1 2 - 5 
GAZİANTEP - 2 - 1 2 - 5 
HATAY - - - - 2 - 2 
İSTANBUL 1 13 50 13 10 2 2 90 
İSTANBUL 2 - 6 3 2 - - 11 
İZMİR - - - 2 1 - 3 
KASTAMONU - - - - 1 - 1 
KAYSERİ - - - 1 2 - 3 
KONYA - 2 - 2 2 - 6 
KÜTAHYA - 2 - - 2 - 4 
MALATYA 1 1 1 1 1 - 5 
SAMSUN - 1 3 - - - 4 
SİVAS 1 2 - 1 1 - 5 
ŞANLIURFA - - - 2 2 - 4 
TOKAT - 2 1 2 1 - 6 
TRABZON - 2 1 - - - 3 
TOPLAM 18 89 24 37 32 4 204 

I. GENEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

şartları taşımak. 
2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve 

belgelendirmek. 
4- ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel 

şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak. 
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5- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak 
kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. 
(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" 
ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir; 

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı olmamak, 

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik 
rahatsızlığı olmamak, 

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak, 
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek 

işitme kaybı olmamak, 
d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir. 
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç 

edilmemiş olmak. 
8- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor 

olmak. 
9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 

10- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği 
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, 
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

II. ÖZEL ŞARTLAR 
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 
1- Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin 

Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinden 
mezun olmak, 

2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi 
kartına sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi 
imzalanması sırasında belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

3- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- 2020 yılı KPSS sınavından (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak. 
6- Görevini devamlı yapmasına engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. 
7- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan 

şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. 
8- Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy 

uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az 
olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten 
az olmaması gerekmektedir.) 

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-1): 
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
3- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak. 
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4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
5- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-2): 
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
3- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak. 
4- E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 

17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi 
itibari ile yeni tip C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak) 

5- Psikoteknik belgesine sahip olmak. 
6- SRC4 belgesine sahip olmak. 
7- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ): 
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
2- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak. 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
4- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 
5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
III. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 
1- Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 18/07/2022–
29/07/2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

3- Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda 
bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya 
nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-
Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan 
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 
yükleyeceklerdir. 

5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında 
“Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri 
gerekmektedir. 

6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de 
görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Özel Şartlar Bölümünde belirtilen 
boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer 
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında 
yüklemeleri gerekmektedir. 

7- Şoför pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgelerini (Şoför-2 için başvuracakların 
SRC4 belgesi ve Psikoteknik değerlendirme belgesini de yüklemeleri gerekmektedir) "Diğer 
Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri 
gerekmektedir. 
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8- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun 
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaktır. 

9- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir 
ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, 
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. 

10- Genel Müdürlük gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
1- Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme 

işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri 
dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak 
puan sıralaması esas alınmak suretiyle asıl ve asıl aday sayısının üç (3) katı kadar yedek olarak 
belirlenecektir. 

2- Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da 
aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

3- Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile 
Kurumumuzun internet adresi üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

4- Asıl adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylar 
KPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre tek bir pozisyon için asıl veya yedek olarak 
belirlenecek olup diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak 
daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak 
yerleştirme işlemleri de Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) duyurulacak olup 
ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. 

5- Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin 
teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere 
tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek 
süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını 
kaybetmiş sayılır. 

6- Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 
(beş) iş günü içinde yazılı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığına 
yapılacaktır. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve 
yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, 
imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
V. İLETİŞİM 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Tel   : (0312) 415 54 61 
     (0312) 415 51 19 
     (0312) 415 51 25 
E-posta : personel@vgm.gov.tr 
    8024/1-1 
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2020 Kamu Personeli Seçme 
Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

A.  GENEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak, 
2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 
hükmüne uygun olmak, 

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, 
6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde 
çalışmaya mâni olmamak, 

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
8. Başvuru yapılan pozisyonlara ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve deneyim 

belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır), 
9. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda 
bulunamazlar. 

10. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için 
KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 
puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR. 

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI: 
Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında 

bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte 
ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Sözleşmeli Personel Başvuru 
Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz 
sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca 
bilgilendirme yapılmayacaktır. 

Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas 
vekâlet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır. 

Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem 
yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) 
Grubu puan sıralaması dikkate alınarak en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web 
adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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B.1 ÖNEMLİ NOT: 
1. Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması 

gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. 

2. Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve 
evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olduğundan, teslim edilen başvuru formu ve 
evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır. 

3. Başvuru sırasında ibraz edilen sertifika ve deneyim belgeleri, ilgili pozisyonun aranılan 
nitelikler kısmında belirtilen sertifika ve deneyim belgelerinden farklı isim ve içerikte olması; 
ayrıca tarihsiz veya ilan yayım tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olması durumunda adayın 
başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

C. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER: 
1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde 

“Duyurular” kısmından temin edilecektir) 
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı, 
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
4. KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi, 
5. Aşağıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler 

bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan 
alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi), 

6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak). 

UNVAN 
İLAN 

KODU 
TAHSİL ADET 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANILAN NİTELİKLER 

BİOLOG BİO 01 LİSANS 1 P3 

- Yükseköğretim Kurumlarının 
Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, 
Biyoloji Bilimleri ve 
Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik, 
Biyoteknoloji, Moleküler 
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve 
Moleküler Biyoloji lisans 
programlarının birinden mezun 
olmak. 

HEMŞİRE 

HM 01 LİSANS 16 P3 
- Yükseköğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Lisans programından 
mezun olmak. 

HM 02 LİSANS 1 P3 

- Yükseköğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Lisans programından 
mezun olmak. Hemşirelikte 
Araştırma, Solunum Sistemi 
Hastalıkları ve Hemşirelik, Genel 
Cerrahi Hemşireliği, Anestezi ve 
Reaminasyon, Afet Hemşireliği 
sertifikalarına sahip olmak. 
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HEMŞİRE 

HM 03 LİSANS 1 P3 

- Yükseköğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Lisans programından 
mezun olmak. Çocuk Acil Servisinde 
en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla 
toplamda en az 3 yıl deneyime sahip 
olmak. Pandemi ve Yeni Normal 
Döneme Uyum, Fitoterapi, 
Sterilizasyon Dezenfeksiyon, NLP 
Teknikleri, İleri Yaşam Desteği 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 04 LİSANS 1 P3 

- Yükseköğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Lisans programından 
mezun olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Alanında Yüksek Lisans yapmış 
olmak. Alanında Sağlık 
Kuruluşlarında en az 2 yıl mesleki 
deneyime sahip olmanın yanında, Ruh 
Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik, İş 
Yeri Hemşireliği, Spinal Kord 
Travmalı Hastalarda Otonom 
Disrefleksi, Oryantasyon Eğitimi 
Planlama ve İçerik Belirleme ve 
Dental İmplant Uygulamaları 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 05 LİSANS 1 P3 

- Yükseköğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Lisans programından 
mezun olmak. Hasta Hakları ve 
Güvenliği, Sağlık Kurumlarında 
Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında 
Yönetim Uzmanlığı, Covid-19 
Korunma ve Hijyen, Fitoterapi 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 06 LİSANS 1 P3 

- Yükseköğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Lisans programından 
mezun olmak. Hastanelerin 
Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve 
Koroner Yoğun Bakım Servislerinde 
çalışmış olmak şartıyla toplamda en 
az 2 yıl deneyime sahip olmak. Temel 
İlkyardım, Hasta ve Yaşlı Bakımı, 
İlaçlar ve İlaç Uygulamaları, Pediatri 
Hemşireliği ve Kardiyo Pulmoner 
Resüsitasyon belgelerine sahip olmak. 
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HEMŞİRE 

HM 07 LİSANS 1 P3 

- Yükseköğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Lisans programından 
mezun olmak. Metabolik 
Asidoz/Alkoloz, Transport Ventilatör, 
Mekanik Ventilasyon, Çocuklarda 
Yaşam Desteği ve Hava Yolu 
Uygulamaları sertifikalarına sahip 
olmak. 

HM 08 LİSANS 1 P3 

- Yükseköğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Lisans programından 
mezun olmak. Hastanelerin 
Yenidoğan Servisinde deneyime sahip 
olmanın yanında, Yenidoğan Yoğun 
Bakım Hemşireliği, Pediatri Yoğun 
Bakım Hemşireliği, EKG İnceleme ve 
Yorumlama, Acil Servis ve Sahada 
Hasta Yönetimi ve Afet Hemşireliği 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 09 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
1 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Sahada Hasta Yönetimi, 
İşyeri Hemşireliği, Evde Sağlık 
Hizmetleri, Acil Serviste Hasta 
Yönetimi, İlaç Bilgisi ve Güvenli İlaç 
Uygulamaları sertifikalarına sahip 
olmak. 

HM 10 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
2 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Hijyen ve Sanitasyon, 
Doğuma Hazırlık, Temel İlk Yardım, 
Hasta ve Yaşlı Bakımı, Neonatal 
Resüsitasyon, Sağlık Hizmetlerinde 
İletişim sertifikalarına sahip olmak. 

HM 11 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
1 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Kemik İliği Transplantasyon 
Hemşireliği deneyimine sahip olmak. 
Koroner Yoğun Bakım, Genel Yoğun 
Bakım, Enfeksiyon Hemşireliği, 
Mekanik Ventalisyon Eğitimi, Organ 
Nakil Hemşireliği sertifikalarına sahip 
olmak. 
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HEMŞİRE 

HM 12 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
3 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Kemoterapi Hemşireliği, 
Kök Hücre Nakli Hemşireliği, 
Onkoloji Hemşireliği, Yenidoğan 
Yoğun Bakım Hemşireliği, Eğitim 
Hemşireliği sertifikalarına sahip 
olmak. 

HM 13 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
2 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Sağlık Hukuku, 
Defibrilasyon Uygulamaları, Doğum 
Ağrısı Yönteminde Kullanılan 
Nonfarmakolojik Yöntemler, 
Transport Ventilatör, Kan Gazı 
Değerlendirmesi sertifikalarına sahip 
olmak. 

HM 14 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında 
deneyime sahip olmanın yanında, 
Onkoloji Hemşireliği, Organ Nakli 
Hemşireliği, Kök Hücre Nakli 
Hemşireliği, Genel Cerrahi 
Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 15 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl 
deneyime sahip olmak. Sağlık 
Bakanlığı onaylı Acil Obstetrik 
Bakım ve Yenidoğan İşitme Tarama 
belgelerine sahip olmanın yanında 
Yenidoğan Yoğun Bakım 
Hemşireliği, Enfeksiyondan 
Korunma, Acil Sağlık Sistemi 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 16 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Kök Hücre Nakli Hemşireliği, 
Onkoloji Hemşireliği, Organ Nakli 
Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Acil 
Serviste ve Sahada Hasta Yönetimi 
sertifikalarına sahip olmak. 
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HEMŞİRE 

HM 17 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp 
Teknisyenliği alanı mezunu olmak. 
Sağlık Kuruluşlarında en az 6 yıl 
deneyime sahip olmanın yanında, 
Okul Sağlığı Hemşireliği ve İş Yeri 
Hemşireliği belgelerine sahip olmak. 

HM 18 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
2 yıl deneyime sahip olmak. All on 
Four Tedavi Konsepti, Paleo Tipi 
Beslenme, Pesketaryenlik, SGK 
Yabancı Sigortalar ve Özel Sağlık 
Sigorta Süreçleri, Down Sendromlu 
Çocuklarda Rijit Bantlamanın Kas 
İskelet Sistemine Etkileri 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 19 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında 
deneyime sahip olmanın yanında, 
Onkoloji Hemşireliği, Hematolojik 
Hastalıklar ve Hemşirelik, Yeni 
Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, 
Temel Yaşam Desteği, Sinüs Lifting 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 20 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
7 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Spinal Kord Travmalı 
Hastalarda Otonom Disrefleksi, 
Kişilik Bozuklukları ve Gündelik 
Yaşamdaki İzdüşümleri, Çocuklarda 
Patolojik Rahatsızlıklar, Klinik 
Eğitimde Gösterim Beceresi 
"Demonstrasyon", Kas ve İskelet 
Sistemi sertifikalarına sahip olmak. 

HM 21 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Obezite Cerrahisi Alanında Sağlık 
Kuruluşlarında deneyime sahip 
olmak. Genel Yoğun Bakım 
Hemşireliği, Ameliyathane 
Hemşireliği, Genel Cerrahi 
Hemşireliği, Doğru Emzirme 
Teknikleri ve Uluslararası Mama 
Kodu, Yeni Doğan Yoğun Bakım 
Hemşireliği sertifikalarına sahip 
olmak. 
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HEMŞİRE 

HM 22 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Hastanelerin Acil Servisinde Hemşire 
olarak en az 5 yıl deneyime sahip 
olmanın yanında, Ameliyathane 
Basamakları, Cerrahi Alan Genel 
Yönetmelikleri, Jinekolojik Aciller ve 
Doğum, Diyabetik Ayak Bakımı ve 
Gestasyonel Diyabet sertifikalarına 
sahip olmak. 

HM 23 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
İş Yeri Hemşiresi olarak deneyime 
sahip olmanın yanında, Hasta ve Yaşlı 
Bakım Uzmanlığı, Eğitim 
Hemşireliği, Sağlık Kurumlarında 
Kalite Yönetimi, Temel İlk Yardım, 
Hijyen ve Sanitasyon, Klinik Destek 
Hizmetleri sertifikalarına sahip olmak. 

HM 24 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
5 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Hayvan Isırmalarında İlk 
Yardım, Göz, Kulak ve Buruna 
Yabancı Cisim Kaçmasında İlk 
Yardım, Boğulmalarda İlk Yardım, 
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk 
Yardım, Yanık Donma ve Sıcak 
Çarpmalarında İlk Yardım 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 25 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
1 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Otomatik Eksternal 
Defibrilatör, Sağlık Hizmetlerinde 
İletişim, Doğuma Hazırlık, Sağlık 
Kurumlarında Kalite Yönetimi, Temel 
İlk Yardım sertifikalarına sahip 
olmak. 

HM 26 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
4 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Servis Monitörü, Yoğun 
Bakım Monitörü, Defibrilatör Cihazı, 
Fetal Page Writer Cihazı, Fetal 
Monitör Cihazı kullanıcı eğitimi 
sertifikalarına sahip olmak. 

 



18 Temmuz 2022 – Sayı : 31896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

HEMŞİRE 

HM 27 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
3 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Hasta Kabul Sekreterliği, 
Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, 
Yeni Doğan Yoğun Bakım 
Hemşireliği, Anestezi ve 
Reanimasyon, Kök Hücre Nakli 
Hemşireliği sertifikalarına sahip 
olmak. 

HM 28 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 
1 yıl deneyime sahip olmanın 
yanında, Onkoloji Hemşireliği, 
Hemovijilans Hemşireliği, Kan ve 
Kan Ürünleri Transfüzyonu, Organ 
Nakli Hemşireliği, Kök Hücre Nakli 
Hemşireliği sertifikalarına sahip 
olmak. 

HM 29 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Hastanelerin Endoskopi, Yoğun 
Bakım ve Obezite Cerrahisi 
Servislerinde çalışmış olmak şartıyla 
en az 2 yıl mesleki deneyime sahip 
olmak. 

HM 30 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Hastanelerin Koroner Yoğun Bakım 
Servisinde en az 2 yıl çalışmış olmak 
şartıyla toplamda 3 yıl mesleki 
deneyime sahip olmak. Kök Hücre 
Nakli Hemşireliği, Organ Nakli 
Hemşireliği, Koroner Hemşireliği, 
Yara Bakım ve Stoma Hemşireliği, 
Pediatrik Kardiyak Aciller 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 31 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik alanından mezunu olmak. 
Hastanelerin KVC Yatan Hasta 
Servisinde en az 2 yıl çalışmış olmak 
şartıyla toplamda 3 yıl mesleki 
deneyime sahip olmak. Termal 
Aciller, Eğitim Hemşireliği, 
Jinekolojik Aciller ve Doğum, 
Spesifik Alan Eğitim Hemşireliği, 
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu 
sertifikalarına sahip olmak. 
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HEMŞİRE 

HM 32 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Hastanelerin KVC Yoğun Bakım 
Servisinde en az 3 yıl mesleki 
deneyime sahip olmanın yanında, 
Tıbbi Terminoloji, Fitoterapi, Sağlık 
Hizmetlerinde İletişim, Sağlık 
Hukuku, Tıbbi Atıklar sertifikalarına 
sahip olmak. 

HM 33 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Hastanelerin Koroner Yoğun Bakım 
Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak 
şartıyla toplamda 2 yıl mesleki 
deneyime sahip olmak. Yenidoğan 
Vakalarda Resüsitasyon, Yara 
Bakımı, Temel EKG Yorumlanması, 
Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, İlk 
Yardım sertifikalarına sahip olmak. 

HM 34 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Hastanelerin Karma Servisinde 
mesleki deneyime sahip olmak. Sağlık 
Bakanlığı onaylı İlkyardımcı 
Belgesine sahip olmanın yanında 
EKG Okuma, Hemiplejik Hastalarda 
Donuk Omuz, Genel Cerrahi 
Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği 
sertifikalarına sahip olmak. 

HM 35 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 
Hemşirelik Alanından mezun olmak. 
Hastanelerin Yoğun Bakım Servisinde 
en az 5 yıl mesleki deneyime sahip 
olmanın yanında, Doğuma Hazırlık ve 
Bebek Bakımı, Paleo Tipi Beslenme, 
Spesifik Alan Eğitim Hemşireliği, 
Down Sendromlu Çocuklarda Rijit 
Bantlamanın Kas İskelet Sistemine 
Etkileri, Covid 19 Vakalarında 
Resüsitasyon sertifikalarına sahip 
olmak. 

LABORANT LB 01 ÖNLİSANS 1 P93 

- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Önlisans mezunu olmak. En Az 3 yıl 
Flebotomist olarak çalışmış olmak 
şartıyla toplamda 5 yıl deneyime sahip 
olmak. En az 5 adet tıbbi laboratuvar 
cihazı kullanıcı eğitim sertifikasına 
sahip olmak. 
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SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

ST 01 ÖNLİSANS 1 P93 

- Ameliyathane Hizmetleri Önlisans 
mezunu olmak. Ameliyathane 
Hemşireliği, Sterilizasyon ve 
Dezenfeksiyon, Vaka Yönetimi, EKG 
Okuma ve Spinal Kord Travmalı 
Hastalarda Otonom Disrefleksi 
sertifikalarına sahip olmak. 

ST 02 ÖNLİSANS 1 P93 

- Ameliyathane Hizmetleri Önlisans 
mezunu olmak. Hastanelerde 
Sterilizasyon Yetkilisi olarak çalışmış 
olmanın yanında Temel İlkyardım, 
Hasta Hakları ve Güvenliği, Sağlık 
Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık 
Hizmetlerinde İletişim ve Hasta Kayıt 
Kabul sertifikalarına sahip olmak. 

ST 03 ÖNLİSANS 1 P93 

- Ameliyathane Hizmetleri Önlisans 
mezunu olmak. Hastanelerde En Az 1 
Yıl Deneyime sahip olmanın yanında 
Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Organ 
Nakli Hemşireliği, Pediatrik 
Vakalarda Resüsitasyon, Adli 
Olgulara Yaklaşım ve Covid 19 
Vakalarında Resüsitasyon 
sertifikalarına sahip olmak. 

ST 04 ÖNLİSANS 1 P93 

- Ameliyathane Hizmetleri Önlisans 
mezunu olmak. Hastanelerde 
Deneyime sahip olmanın yanında 
Ameliyathane Hemşireliği, 
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, 
Anestezi ve Reanimasyon, Organ 
Nakli Hemşireliği, Genel Cerrahi 
Hemşireliği sertifikalarına sahip 
olmak. 

ST 05 ÖNLİSANS 1 P93 

- İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu 
olmak. En az 4 Yıl deneyime sahip 
olmanın yanında Diksiyon, 
Girişimcilik, Topluluk Önünde 
Konuşma, Liderlik, Hitabet, Vücut 
Dili, Etkili İletişim sertifikalarına 
sahip olmak. 

ST 06 ÖNLİSANS 1 P93 

- İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu 
olmak. Mesleki deneyime sahip 
olmanın yanında Ambulans 
Şoförlüğü, Acil Kurtarma Teknikleri 
eğitim belgelerine ve Pandemi 
Sorumlusu Eğitimi, Çocuklarda 
Yaşam Desteği, Kronik Yaralar, Yara 
Yönetimi ve Yara Türleri, Doğum 
Ağrısı Yönteminde Nonfarmakolojik 
Yöntemler sertifikalarına sahip olmak. 
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SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

ST 07 ÖNLİSANS 1 P93 

- İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu 

olmak. İlgili alanda en az 3 yıl 
mesleki deneyime sahip olmanın 

yanında toplamda 5 yıl deneyime 

sahip olmak. İleri Yaşam Desteği, 

Hastabaşı Monitörü-Yoğun Bakım 

Ventilatörü- Defibrilatör-Taşınabilir 

Ventilatör, Neonatal Resüsitasyon, 
Online Pediatrik Acilleri Tanıma ve 

Tedavileri, Online Vakalarla Kritik 

Travma Olgularına Yaklaşım 
sertifikalarına sahip olmak. 

ST 08 ÖNLİSANS 1 P93 

- İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu 

olmak. İlgili alanda en az 5 yıl 

mesleki deneyime sahip olmanın 
yanında toplamda 6 yıl deneyime 

sahip olmak. Temel Yaşam Desteği, 

Adli Olgulara Yaklaşım, İlk Yardım, 

İş Yeri Hemşireliği, Afet Hemşireliği 

sertifikalarına sahip olmak. 

ST 09 ÖNLİSANS 1 P93 

- Anestezi veya Anestezi Teknikerliği 

Önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

ST 10 ÖNLİSANS 1 P93 
- Elektronörofizyoloji Önlisans 

mezunu olmak. 

RÖNTGEN 
TEKNİSYENİ 

RT 01 ÖNLİSANS 1 P93 

- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Önlisans mezunu olmak. Alanında 

mesleki deneyime sahip olmanın 

yanında, Travma Hastalarında 

Radyolojik Yaklaşım, Bilgisayarlı 
Tomografi Uygulamalarında Artefakt 

Oluşumu ve Giderilmesi, Uygulamalı 

Bilgisayarlı Tomografi, Uygulamalı 

MR ve Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 
sertifikalarına sahip olmak. 

RT 02 ÖNLİSANS 1 P93 

- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Önlisans mezunu olmak. Tıbbi 
Dokümantasyon, Temel İlk Yardım, 

Covid-19 Korunma ve Hijyen, 

Anatomi ve Fizyoloji, Sağlık 

Hizmetlerinde İletişim sertifikalarına 

sahip olmak. 
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RÖNTGEN 
TEKNİSYENİ 

RT 03 ÖNLİSANS 1 P93 

- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Önlisans mezunu olmak. En az 3 yıl 
mesleki deneyime sahip olmanın 
yanında, MR Güvenliği, Uygulamalı 
MRG, İleri MR Uygulamaları, Genel 
Radyografi, Uygulamalı Bilgisayarlı 
Tomografi, Radyolojide İş Sağlığı 
Güvenliği, Hasta ve Çalışanlara 
Yönelik Radyasyon Güvenliği ve 
Korunma ve Temel Kullanıcı MR 
Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. 

RT 04 ÖNLİSANS 1 P93 

- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Önlisans mezunu olmak. En az 5 yıl 
mesleki deneyime sahip olmanın 
yanında, Temel İlk Yardım ve Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri 
sertifikalarına sahip olmak. 

RT 05 ÖNLİSANS 2 P93 
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Önlisans mezunu olmak. 

BÜRO 
PERSONELİ 

BP 01 LİSANS 1 P3 

- Tarih Bölümü Lisans mezunu 
olmak. Kamu kurumlarında Proje 
Koordinatörü olup, veri girişlerinde de 
çalışmış olmak şartıyla toplamda en 
az 1 yıl deneyime sahip olmak. 
Bilgisayar İşletmenliği, Performans 
Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları 
Planlaması, Liderlik Becerileri ile 
Sürdürülebilir Yüksek Performans 
sertifikalarına sahip olmak. 

BP 02 LİSANS 1 P3 

- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Lisans mezunu olmak. Öğretmenlik 
Pedagojik Formasyon Programını 
tamamlamış olmak. Alanında en az 4 
yıl öğretmenlik deneyimine sahip 
olmak. Öğrenci Koçluğu ve Eğitim 
Danışmanlığı, Diksiyon, Vücut Dili, 
Etkili İletişim ve Bilgisayar 
İşletmenliği sertifikalarına sahip 
olmak. 

BP 03 LİSANS 1 P3 

- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyal 
Hizmet Uzmanı veya Sosyal Destek 
Hizmetleri Elemanı olarak toplamda 
en az 1 yıl deneyime sahip olmak. 
Bağımlılıkla Mücadele, 
Kolaylaştırıcılık ve Çocuk/Gençlerin 
Psikososyal Dayanıklılığı, Aile 
Danışmanlığı, MMPI Uygulayıcı 
Eğitim ve Çocuklarda Resim 
Yorumlama belgelerine sahip olmak. 
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BÜRO 
PERSONELİ 

BP 04 LİSANS 1 P3 

- İslami İlimler Lisans mezun olmak. 
Büro Personeli olarak deneyime sahip 
olmanın yanında, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Uzmanlık 
Eğitimi, F Klavye, Halkla İlişkiler ve 
Büro Yönetimi, Protokol Yönetimi ve 
Sosyal Davranışlar, Bilgisayar 
İşletmenliği sertifikalarına sahip 
olmak. 

BP 05 LİSANS 1 P3 

- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 
Lisans mezunu olmak. Eğitim 
Yönetimi, Teftişi Planlaması ve 
Ekonomisi alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. Halk Eğitim 
Merkezlerinde Çocuk Gelişim 
Branşında Usta Öğretici olarak 
çalışmış olmak şartıyla alanında 
toplamda 2 yıl deneyime sahip olmak. 
Masal Anlatıcılığı ve Çocuk Resim 
Analizi, Masal Terapisi, Oyun 
Terapisi ve Çocuklarda Sınır ve 
Mahremiyet belgelerine sahip olmak. 

BP 06 LİSANS 1 P3 

- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü Lisans mezunu olmak. Büro 
Personeli olarak deneyim sahibi 
olmanın yanında, Fotoğraf Eğitimi, 
Bilgisayar Destekli Reklam ve 
Tasarım, Grafik ve Fotoğraf, Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik ve Bilgisayar 
İşletmenliği sertifikalarına sahip 
olmak. 

BP 07 LİSANS 1 P3 

- İşletme Bölümü Lisans Mezunu 
Olmak. Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Alanında Deneyim 
Sahibi Olmak. Bilgisayarlı Muhasebe, 
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 
Temel Pazarlama Yönetimi, İleri 
Excel Geliştirme ve KOSGEB 
Girişimcilik sertifikalarına sahip 
olmak. 

BP 08 LİSANS 1 P3 

- Ekonometri Bölümü Lisans Mezunu 
Olmak. Ekonometri Alanında 
Deneyim Sahibi Olmak. Bilgisayar 
İşletmenliği, KVKK Uzmanlık, 
Protokol Yönetimi ve Sosyal Davranış 
Kuralları, İşe Alım ve Mülakat 
Teknikleri ve Stratejik Yönetim 
sertifikalarına sahip olmak. 
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BÜRO 
PERSONELİ BP 09 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak. Kamu 
kurumlarında Büro Personeli olarak 
da çalışmış olmak şartıyla toplamda 
en az 10 yıl deneyime sahip olmak. 
Etkili İletişim, Ön Büro Hizmetleri, İş 
Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri, 
Bilgisayar İşletmenliği ve Toplantı 
Yönetimi sertifikalarına sahip olmak. 

KORUMA VE 
GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ 

KG 01 ÖNLİSANS 4 
(Erkek) P93 

- Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma 
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu 
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması 
önlisans programlarının birinden 
mezun olmak.  
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10. maddesinde yer alan 
şartları taşımak.  
- 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 
Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik 
Temel Eğitimini başarı ile 
tamamlamış olmak, son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi 
kimlik kartına/eğitim sertifikasına 
sahip olmak ve başvuru esnasında 
ibraz etmek. (Asıl listeye giren 
adayların atama için bu belgeyi ibraz 
edecekleri tarihte belgenin geçerlilik 
süresinin dolmamış olması gerekir.),  
- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 
doğumlu olmak.  
- Erkek adaylarda en az 1.75 cm 
boyunda olmak. (Boy uzunluğunun 
santimetre cinsinden son iki rakamı ile 
kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 
10'dan az olmadığının, başvuru 
esnasında herhangi bir sağlık 
kuruluşundan onaylı olarak 
belgelendirilmesi gerekmektedir).  
- Kazanan adayların, gerek duyulması 
halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo 
ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan 
ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri 
arasında farklılık olması halinde 
haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.  
- Göreve başlayacak personelin 
görevini devamlı yapmasına engel 
bedenen, aklen ve ruhen sağlık 
sorununun olmaması gerekmektedir. 
Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 
sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan 
adaylardan alınacak sağlık raporu ile 
belgelendirmeleri istenecektir) 
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KORUMA VE 
GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ 

KG 02 ÖNLİSANS 
2 

(Kadın) 
P93 

- Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma 
ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu 
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması 
önlisans programlarının birinden 
mezun olmak.  
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10. maddesinde yer alan 
şartları taşımak.  
- 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 
Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik 
Temel Eğitimini başarı ile 
tamamlamış olmak, son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi 
kimlik kartına/eğitim sertifikasına 
sahip olmak ve başvuru esnasında 
ibraz etmek. (Asıl listeye giren 
adayların atama için bu belgeyi ibraz 
edecekleri tarihte belgenin geçerlilik 
süresinin dolmamış olması gerekir.),  
- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 
doğumlu olmak.  
- Kadın adaylarda en az 1.65 cm 
boyunda olmak. (Boy uzunluğunun 
santimetre cinsinden son iki rakamı ile 
kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 
10'dan az olmadığının, başvuru 
esnasında herhangi bir sağlık 
kuruluşundan onaylı olarak 
belgelendirilmesi gerekmektedir).  
- Kazanan adayların, gerek duyulması 
halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo 
ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan 
ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri 
arasında farklılık olması halinde 
haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.  
- Göreve başlayacak personelin 
görevini devamlı yapmasına engel 
bedenen, aklen ve ruhen sağlık 
sorununun olmaması gerekmektedir. 
Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 
sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan 
adaylardan alınacak sağlık raporu ile 
belgelendirmeleri istenecektir) 

 



18 Temmuz 2022 – Sayı : 31896 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

KG 03 LİSE 
5 

(Erkek) 
P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. maddesinde yer alan 

şartları taşımak.  

- 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 

Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik 
Temel Eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak, son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 

silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartına/eğitim sertifikasına 

sahip olmak ve başvuru esnasında 
ibraz etmek. (Asıl listeye giren 

adayların atama için bu belgeyi ibraz 

edecekleri tarihte belgenin geçerlilik 

süresinin dolmamış olması gerekir.),  

- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 

doğumlu olmak.  
- Erkek adaylarda en az 1.75 cm 

boyunda olmak. (Boy uzunluğunun 

santimetre cinsinden son iki rakamı ile 

kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 

10'dan az olmadığının, başvuru 

esnasında herhangi bir sağlık 
kuruluşundan onaylı olarak 

belgelendirilmesi gerekmektedir).  

- Kazanan adayların, gerek duyulması 

halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo 

ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan 

ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri 
arasında farklılık olması halinde 

haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.  
- Göreve başlayacak personelin 

görevini devamlı yapmasına engel 

bedenen, aklen ve ruhen sağlık 

sorununun olmaması gerekmektedir. 
Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 

sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan 

adaylardan alınacak sağlık raporu ile 

belgelendirmeleri istenecektir) 
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KORUMA VE 
GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ 

KG 04 LİSE 
5 

(Erkek) 
P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
olarak en az 1 yıl deneyime sahip 
olmak.(Meslek kodlu SGK Hizmet 
Dökümü ile belgelendirmek)  
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10. maddesinde yer alan 
şartları taşımak.  
- 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 
Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik 
Temel Eğitimini başarı ile 
tamamlamış olmak, son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi 
kimlik kartına/eğitim sertifikasına 
sahip olmak ve başvuru esnasında 
ibraz etmek. (Asıl listeye giren 
adayların atama için bu belgeyi ibraz 
edecekleri tarihte belgenin geçerlilik 
süresinin dolmamış olması gerekir.),  
- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 
doğumlu olmak.  
- Erkek adaylarda en az 1.75 cm 
boyunda olmak. (Boy uzunluğunun 
santimetre cinsinden son iki rakamı ile 
kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 
10'dan az olmadığının, başvuru 
esnasında herhangi bir sağlık 
kuruluşundan onaylı olarak 
belgelendirilmesi gerekmektedir).  
- Kazanan adayların, gerek duyulması 
halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo 
ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan 
ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri 
arasında farklılık olması halinde 
haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.  
- Göreve başlayacak personelin 
görevini devamlı yapmasına engel 
bedenen, aklen ve ruhen sağlık 
sorununun olmaması gerekmektedir. 
Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 
sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan 
adaylardan alınacak sağlık raporu ile 
belgelendirmeleri istenecektir) 
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KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

KG 05 LİSE 
3 

(Kadın) 
P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun 10. maddesinde yer alan 

şartları taşımak.  

- 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 

Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik 
Temel Eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak, son başvuru tarihi 

itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 

silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartına/eğitim sertifikasına 

sahip olmak ve başvuru esnasında 
ibraz etmek. (Asıl listeye giren 

adayların atama için bu belgeyi ibraz 

edecekleri tarihte belgenin geçerlilik 

süresinin dolmamış olması gerekir.),  

- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 

doğumlu olmak.  
- Kadın adaylarda en az 1.65 cm 

boyunda olmak. (Boy uzunluğunun 

santimetre cinsinden son iki rakamı ile 

kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 

10'dan az olmadığının, başvuru 

esnasında herhangi bir sağlık 
kuruluşundan onaylı olarak 

belgelendirilmesi gerekmektedir).  

- Kazanan adayların, gerek duyulması 

halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo 

ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan 

ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri 
arasında farklılık olması halinde 

haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.  
- Göreve başlayacak personelin 

görevini devamlı yapmasına engel 

bedenen, aklen ve ruhen sağlık 

sorununun olmaması gerekmektedir. 
Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 

sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan 

adaylardan alınacak sağlık raporu ile 

belgelendirmeleri istenecektir) 
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KORUMA VE 
GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ 

KG 06 LİSE 
1 

(Kadın) 
P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10. maddesinde yer alan 
şartları taşımak.  
- 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 
Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik 
Temel Eğitimini başarı ile 
tamamlamış olmak, son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartına/eğitim sertifikasına sahip 
olmak ve başvuru esnasında ibraz 
etmek. (Asıl listeye giren adayların 
atama için bu belgeyi ibraz edecekleri 
tarihte belgenin geçerlilik süresinin 
dolmamış olması gerekir.),  
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
olarak en az 2 yıl deneyime sahip 
olmak. (Meslek kodlu SGK Hizmet 
Dökümü ile belgelendirmek). Silahlı 
Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimi, X-
Ray Cihazı Kullanımı, CTX 9400 
Cihazı Kullanımı, Sivil Havacılık 
Güvenliği, Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği sertifikaları ile B Sınıfı 
Sürücü Belgesine sahip olmak.  
- 01.01.1987 tarihi ve sonrası 
doğumlu olmak.  
- Kadın adaylarda en az 1.65 cm 
boyunda olmak. (Boy uzunluğunun 
santimetre cinsinden son iki rakamı ile 
kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 
10'dan az olmadığının, başvuru 
esnasında herhangi bir sağlık 
kuruluşundan onaylı olarak 
belgelendirilmesi gerekmektedir).  
- Kazanan adayların, gerek duyulması 
halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo 
ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan 
ölçümleri ile ibraz edilen ölçümleri 
arasında farklılık olması halinde 
haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.  
- Göreve başlayacak personelin 
görevini devamlı yapmasına engel 
bedenen, aklen ve ruhen sağlık 
sorununun olmaması gerekmektedir. 
Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 
sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan 
adaylardan alınacak sağlık raporu ile 
belgelendirmeleri istenecektir) 
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DESTEK 

PERSONELİ 

(Hasta Bakımı 

ve Temizliği) 

DP 01 LİSE 
10 

(Erkek) 
P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  

- Hasta Bakımı ve Temizliği görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek 

hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak,  

- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 

doğumlu olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Hasta Bakımı 

ve Temizliği) 

DP 02 LİSE 
15 

(Kadın) 
P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  

- Hasta Bakımı ve Temizliği görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek 

hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak,  

- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 

doğumlu olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(İç ve Dış 

Mekan 

Temizliği) 

DP 03 LİSE 
4 

(Erkek) 
P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  

- Temizlik görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek hastalık 

ve benzeri engelleri bulunmamak,  

- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 

doğumlu olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(İç ve Dış 

Mekan 

Temizliği) 

DP 04 LİSE 
5 

(Kadın) 
P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  

- Temizlik görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek hastalık 

ve benzeri engelleri bulunmamak,  

- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 

doğumlu olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Haberleşme 

Hizmetleri) 

DP 05 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi alanı Haberleşme 

Sistemleri dalı mezunu olmak.  

- Alanında Deneyime Sahip Olmak.  

- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 

doğumlu olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Elektrik 

Bakım- Onarım) 

DP 06 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları 

ve Pano Montörlüğü dalı mezunu 

olmak.  

- Alanında deneyime sahip olmak.  

- 01.01.1990 tarihi ve sonrası 

doğumlu olmak. 
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DESTEK 

PERSONELİ 

(Elektrik 

Bakım- Onarım) 

DP 07 ÖNLİSANS 1 P93 
- Elektrik veya Elektrik Teknolojisi 

Önlisans programından mezun olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Şoförlük- 

Dağıtım ve 

Taşıma) 

DP 08 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim mezunu olmak.  

- Şoförlük görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek hastalık 

ve benzeri engelleri bulunmamak,  

- D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi 

olmak. (Eski E sınıfı sürücü belgesi), 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Kaynakçı) 

DP 09 ÖNLİSANS 1 P93 

- Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık 

Önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Harita 

Kadastro) 

DP 10 ÖNLİSANS 1 P93 

- Harita, Harita Kadastro, Harita ve 

Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, 

Harita ve Kadastro önlisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Isıtma ve 

Soğutma 

Hizmetleri) 

DP 11 ÖNLİSANS 1 P93 

- İklimlendirme-Soğutma, Soğutma 

Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, 

Soğutma ve Havalandırma, 

İklimlendirme Teknolojisi, 

İklimlendirme ve Soğutma 

Teknolojisi Önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Sıhhi Tesisat 

Bakım- Onarım) 

DP 12 ÖNLİSANS 1 P93 

- Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat 

Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve 

Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal 

Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru 

Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı 

Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı 

Teknolojisi Önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Bahçe Bakımı 

ve 

Düzenlemesi) 

DP 13 ÖNLİSANS 1 P93 

- Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, 

Bahçe Tarımı Önlisans programlarının 

birinden mezun olmak.  

- Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi 

görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek hastalık ve benzeri 

engelleri bulunmamak, 
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D.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

1. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2020 Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir 

yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır. 

2. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. 

3. Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler 

ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, asıl ve yedek aday listesinin ilan edildiği tarihte 

Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında duyurusu yapılacaktır. 

4. Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

5. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile 

çağırılacaktır. 

6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz 

konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. 

7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak 

olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel 

ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

8. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden 

yapılacak olup, ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır. 

9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

BAŞVURU TAKVİMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

İLANA BAŞVURU 

TARİHİ 
18 TEMMUZ 2022 

01 AĞUSTOS 2022  

MESAİ BİTİMİNE KADAR 

ASIL VE YEDEK ADAY 

LİSTESİNİN İLAN 

EDİLMESİ 

15 AĞUSTOS 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR 

ASIL KAZANAN 

ADAYLARIN BELGE 

TESLİM TARİHİ 

22 AĞUSTOS 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR 

    8199/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü 
Bölüm /  

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Nitelikler 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Felsefe Bölümü Doçent 1 

Felsefe alanında doçentliğini 
almış olmak, Din Felsefesi ve 

Metafizik alanlarında 
çalışmaları bulunmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Kimlik fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli sicil belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Varsa Doç. Atama Yazıları 
- Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge – İngilizce 
Açıklama: 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 

oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni 
linki üzerinden ulaşılabilmektedir.) 

- * 18.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen 
kampüs adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 18.07.2022  
Son Başvuru Tarihi : 01.08.2022 
    8113/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 18.07.2022 
Son Başvuru Tarihi : 01.08.2022 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)  
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge  
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf  
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge  
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge. 
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DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf  
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)  
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge  
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR  
İşletme Fakültesi : (232) 4888113 
Mühendislik Fakültesi : (232) 4888122 
Fen Edebiyat Fakültesi : (232) 4888139 
Hukuk Fakültesi : (232) 4888145 
Tıp Fakültesi : (232) 4888311 
Fax   : (232) 2792626 

FAKÜLTE 
/ ENSTİTÜ 

ANABİLİM 
DALI / BÖLÜM 

UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

İşletme Fakültesi İşletme Dr.Öğr.Üyesi 1 
 İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak. 
"Yönetim ve Strateji" alanında ulusal / uluslararası 
çalışmaları olmak. 

İşletme Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve 

Uluslararası 
İlişkiler 

Dr.Öğr.Üyesi 1 

 Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip 
olmak. Uyuşmazlık Çözümü ve Ortadoğu Çalışmaları 
alanında ulusal / uluslararası çalışmaları olmak. 
Alanında uluslararası endeksli dergilerde yayın yapmış 
olmak. İlgili alanlarda ders verme deneyimine sahip 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Dr.Öğr.Üyesi 1 
 Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgi Teknolojileri 
alanında doktora derecesine sahip olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Matematik 
Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
1 

 Matematik Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 
derecelerine sahip olmak. Veri İşleme, Kriptoloji veya 
Bilgi Güvenliği alanında SCI indeksli yayınlara sahip 
olmak. 
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Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Fizik Prof. Dr. 1 
 Fizik Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine 
sahip olmak. Genelleştirilmiş İstatistiksel Mekanik ve 
Uygulamaları üzerine uzmanlaşmış olmak. 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Dr.Öğr.Üyesi 1 
 Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı,Tahkim 
alanında da çalışma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Göğüs 

Hastalıkları 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
1  Alerji ve İmmüoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Göğüs 

Hastalıkları 
Doçent 1 

 Tanısal ve Tedavi Edici Girişimsel İşlemler konusunda 
tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
1  Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1 
 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak, ERCP, EUS, 
EMR, ESD gibi ileri endoskopik işlemler konusunda 
tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 1  Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
1  Alerji ve İmmüoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1  Hematoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakiltesi İç Hastalıkları Doç.Dr. 1 
 Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak; Endoskopik 
İşlemler konusunda tecrübeli olmak . 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1  Girişimsel Kardiyoloji konusunda tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Plastik ve 

Rekonstriktif 
Cerrahi 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
1 

 Uzmanlık Eğitimini Plastik ve Rekonstriktif Cerrahide 
almış olmak. 

Tıp Fakültesi Üroloji Doçent 1  Böbrek Nakli konusunda tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi Üroloji Dr.Öğr.Üyesi 1  Laparoskopik Cerrahi konusunda tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
1  Retina Cerrahisi konusunda tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 

Klinik 
Mikrobiyoloji 

Doç.Dr. 
Dr.Öğr.Üyesi 

1  Hastane Enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Prof.Dr. 1 
 Meme ve Onkoplastik Cerrahi kousunda deneyimli 
olmak. 

Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Prof.Dr. 1 
 Tıp Eğitimi Akreditasyonu, Program Yerleştirme ve 
Değerlendirme, Eğitici Gelişimi konusunda deneyimli 
olmak, yurtdışı çalışma deneyimi olmak. 

    8022/1-1 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

BAŞVURU TARİHLERİ: 18.07.2022 - 19.08.2022 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih 

ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 01.09.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli 
alınacaktır. 

İş Tanımı Adet 
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti 

Katsayı Tavanı 
Çalışma Süresi 

Y1-Kıdemli Yazılımcı 1 3,0 katına kadar Tam Zamanlı 
Y2-Back-End Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 
Y3-Front-End Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) 
ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 
KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel 
şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar 
arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim 
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı 
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim 
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir) 
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e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak, 
g) Süresi içinde başvurmak. 
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
Y1 - KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi - 3,0 Katına Kadar) 
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir. 
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır. 
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında 

bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım 
prensipleri vs.), 

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve 

geliştirme yapabilmelidir. 
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. 
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır. 
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır. 
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans 

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır. 
11. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak. 
12. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
13. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır. 
14. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
15. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
16. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
17. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır. 
18. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 
Y2 - BACK-END YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - 2,0 Katına Kadar) 
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir. 
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır. 
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında 

bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım 
prensipleri vs.) 

4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
5. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır. 
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. 
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır. 
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır. 
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans 

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır. 
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
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13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. 
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 
Y3 - FRONT-END YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - 2,0 Katına Kadar) 
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir. 
2. Asp.Net MVC hakkında tecrübe sahibi olmalıdır. 
3. Bootstrap 5 hakkında tecrübe sahibi olmalıdır. 
4. Responsive arayüz hazırlamada tecrübeli, 
5. Tercihen VueJS, ReactJS, AngularJS frameworklerinden birinde uzman, 
6. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve 

geliştirme yapabilmelidir. 
7. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
8. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır. 
9. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje 

geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır. 
10. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
11. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
12. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
13. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
14. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır. 
15. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular 18.07.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında https://bilisimbasvuru.ikc.edu.tr 

adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19.08.2022 saat 17:30’dur. 
Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler başlığında belirtilen 
belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için gerekli belgeler 
yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. 
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun 
olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

Başvuru için İstenilen Belgeler 
1. Fotoğraflı Başvuru Formu 
2. Özgeçmiş 
3. Onaylı Mezuniyet Belgesi: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren 

mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı 
sureti. 

4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek 
QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi 

5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler 
için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge) 

6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Yazılım dilinin açık olarak 
belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da 
yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış 
doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi 

7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi 
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8. Varsa Yabancı Dil Belgesi 
9. Adli Sicil Belgesi: Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet 

çıktısı kabul edilmektedir. 
10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: QR kodunu 

içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 
BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı 
aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla 
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 
24.08.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya 
tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ 
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 
Yazılı sınav 01.09.2022 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde 

(Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller 
Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır. 

SINAV ŞEKLİ 
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır. 
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai 
başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak 
değerlendirilecektir. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 05.09.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr 

sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

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

DİĞER HUSUSLAR 
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

İlan olunur. 8210/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 

Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim 
görevlisi alınacaktır. 

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
Sınav Takvimi 
İlk Başvuru Tarihi : 18/07/2022 
Son Başvuru Tarihi : 01/08/2022 
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 08/08/2022  
Giriş Sınavı Tarihi : 16/08/2022 
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 23/08/2022 
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır. 

İLAN 
NO 

BİRİM UNVAN ADET DERECE ALES Y. DİL ÖZEL ŞARTLAR 

1 Rektörlük 

Öğretim 
Görevlisi 
(Zorunlu 

Ortak Ders) 

1 5 
SÖZ  
70 

50 

Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olmak. 
Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans 
ve doktora yapmış olmak. 
Lisans mezuniyeti sonrası en az 10 yıl 
alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu 
belgelendirmek. 
Uluslararası akredite  bir  kurumdan  Türkçe  
öğretim sertifikasına sahip olmak. 

Genel ve Özel Şartlar: 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden 

yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 
70 olarak kabul edilir. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki 
esaslara göre değerlendirilecektir: 

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. 
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun 

eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 
- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu 

dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu 
kullanılacaktır. 

Muafiyet: 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
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2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler: 
1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin 

aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, İlgili birimlere 
yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme 
alınmayacaktır. 

Birim Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri 

Personel Daire 
Başkanlığı 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 
Başkanlığı 
Adres: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi 
Tavşanlı Yolu 10. Km. Kütahya / Merkez 
Tel: 0 (274) 260 00 43-44-45-46 

2- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi 
gerekmektedir. 

3- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların 
ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur. 

4- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

5- Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
6- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir. 
İstenilen Belgeler 
1- Başvuru Formu, (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir) 
2- Özgeçmiş, (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir) 
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf, 
5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi, 
6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi, 
7- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet 

çıktısı, (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca denkliğini gösterir belge) 

8- Lisans/yüksekokul transkript belgesi, 
9- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik 

belgesi, 
11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı 

Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr / adresinden temin edilebilir) 
12- Alanında İş Tecrübesi Belgesi, 
13- Onaylı hizmet belgesi, (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.) 
14- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
    8023/1-1 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-1) 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) 
fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın            
25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen 
sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci 
maddesinin (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası 
esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

1- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
1.1. Başvuru takvimi; 

Başvuru Başlangıç Tarihi 18.07.2022 

Son Başvuru Tarihi 01.08.2022 (mesai bitimi) 

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 08.08.2022 

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 15.08.2022 

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri 16.08.2022 – 22.08.2022 

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

1.2. Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri 
eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, 
Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

1.3. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya 
nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın 
kendisi sorumludur. 

1.4. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları 
Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır. 

1.5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; sonuçların https://www.ahievran.edu.tr/ 
adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde işe 
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen 
adaylar haklarını kaybederler. 

1.6. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

1.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup 
kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

1.8. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 4170, +90 (386) 280 3251 ve 
+90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir. 
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2- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR 
İlan 

Kodu 

Pozisyon 

Adı 
Öğrenim Cinsiyet KPSS Puan Adet Aranılan Şartlar Görev Tanımı/Açıklamalar 

2022-01 Diyetisyen Lisans - 

KPSS-P3 

(En az 70 

puan) 

1 

- Beslenme ve Diyetetik lisans 
programından mezun olmak, 

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak, 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P3) en az 70 puan almış 

olmak. 

- Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı bünyesinde beslenme 

hizmetleri, mutfak, yemek üretim 

hizmetleri vb. alanlarda 

görevlendirilecektir. 

2022-02 Mühendis Lisans - 

KPSS-P3 

(En az 70 

puan) 

1 

- Gıda Mühendisliği lisans 

programlarından mezun olmak, 
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak, 
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (P3) en az 70 puan almış 
olmak. 

- Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı bünyesinde beslenme 

hizmetleri, mutfak, yemek üretim 

hizmetleri vb. alanlarda 

görevlendirilecektir. 

2022-03 
Büro 

Personeli 
Lisans - 

KPSS-P3 

(En az 70 

puan) 

2 

- Bilgi ve Belge Yönetimi, 

Dokümantasyon ve Enformasyon, 
Arşivcilik, Kütüphanecilik lisans 

programlarından mezun olmak  
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak, 
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (P3) en az 70 puan almış 
olmak. 

-  Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığına bağlı olarak 

faaliyet gösteren kütüphanelerde 

görevlendirilecektir. 

-  Gerektiğinde hafta içi/hafta sonu 

gündüz veya akşam/gece 

mesaisinde ve dönüşümlü olarak 

çalıştırılacaktır. 

2022-04 
Büro 

Personeli 
Lisans - 

KPSS-P3 

(En az 70 

puan) 

1 

- İnşaat Mühendisliği lisans 

programlarından mezun olmak. 
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak, 
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (P3) en az 70 puan almış 
olmak. 

-  Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı’nda büro, kontrolörlük, 

proje iş ve işlemlerinde 

çalıştırılacaktır. 

2022-05 
Büro 

Personeli 
Önlisans - 

KPSS-P93 

(En az 70 

puan) 

1 

- Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans 
programlarından mezun olmak, 

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak, 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P93) en az 70 puan almış 

olmak. 

-  Üniversitemizin çağrı 

hizmetlerinde görevlendirilecektir. 

-  Gerektiğinde Üniversitemiz 

birimlerinin büro hizmetlerini 

yerine getirmek üzere Rektörlük 

tarafından farklı birim ve 

yerleşkelerde (ilçeler dahil) 

ihtiyaca göre görevlendirilecektir. 

2022-06 
Büro 

Personeli 
Ortaöğretim - 

KPSS-P94 

(En az 70 

puan) 

1 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu 

olmak, 
- Askerliğini yapmış olmak, 

- MEB onaylı Yapı Tesisat Sistemleri 
Ustalık Belgesine sahip olmak, 

- Sıhhi Tesisat işlerinde mesleki 
tecrübeye sahip olmak, 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P94) en az 70 puan almış 

olmak. 

-  Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı’nda 

görevlendirilecektir. 

-  Biriminde yapı tesisat işleri ile ilgili 

büro-yazışma işlemlerini 

yürütecektir. 
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2022-07 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Lisans Erkek 

KPSS-P3 

(En az 65 

puan) 

5 

- Üniversitelerin Lisans programlarından 
mezun olmak, 

- İlana son başvuru tarihi; yerleşen 
adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle 
geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik Kartına sahip olmak 

- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 
10’uncu maddesinde yer alan şartları 
taşımak, 

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu 
bulunmamak, 

- Koruma ve Güvenlik görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek psikiyatrik 
hastalığı bulunmamak, bedensel engelli 
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme 
kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv 
noksanlığı, kekemelik ve benzeri 
engeller bulunmamak, (Atamaya hak 
kazanma durumunda tam teşekküllü 
hastaneden heyet raporu istenecektir.) 

- Vücutta görünecek şekilde dövmesi 
bulunmamak, 

- 170 cm’den kısa olmamak, 
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle 

endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) 
arasında olmak, 

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak, 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P3) en az 65 puan almış 
olmak. 

-  Bu pozisyonda vardiya 

uygulanmaktadır. 

-  Üniversitemiz İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığına bağlı olarak 

Özel Güvenlik Birimi tarafından 

farklı yerleşkelerde (ilçeler dahil) 

ihtiyaca göre görevlendirilecektir. 

2022-08 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Önlisans Erkek 

KPSS-P93 

(En az 65 

puan) 

5 

- Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, 
Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenliği 
ve Asayişin Sağlanması veya Özel 
Güvenlik ve Koruma önlisans 
programından mezun olmak, 

- İlana son başvuru tarihi; yerleşen 
adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle 
geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik Kartına sahip olmak 

- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 
10’uncu maddesinde yer alan şartları 
taşımak, 

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu 
bulunmamak, 

- Koruma ve Güvenlik görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek psikiyatrik 
hastalığı bulunmamak, bedensel engelli 
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, 
işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, 
uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri 
engeller bulunmamak, (Atamaya hak 
kazanma durumunda tam teşekküllü 
hastaneden heyet raporu istenecektir.) 

- Vücutta görünecek şekilde dövmesi 
bulunmamak, 

- 170 cm’den kısa olmamak, 
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle 

endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) 
arasında olmak, 

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak, 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P93) en az 65 puan almış 
olmak. 

-  Bu pozisyonda vardiya 

uygulanmaktadır. 

-  Üniversitemiz İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığına bağlı olarak 

Özel Güvenlik Birimi tarafından 

farklı yerleşkelerde (ilçeler dahil) 

ihtiyaca göre görevlendirilecektir. 
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2022-09 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Ortaöğretim Erkek 

KPSS-P94 

(En az 65 

puan) 

5 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu 
olmak, 

- İlana son başvuru tarihi; yerleşen 
adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle 
geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik Kartına sahip olmak 

- 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 
10’uncu maddesinde yer alan şartları 
taşımak, 

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu 
bulunmamak, 

- Koruma ve Güvenlik görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek psikiyatrik 
hastalığı bulunmamak, bedensel engelli 
olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme 
kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv 
noksanlığı, kekemelik ve benzeri 
engeller bulunmamak, (Atamaya hak 
kazanma durumunda tam teşekküllü 
hastaneden heyet raporu istenecektir.) 

- Vücutta görünecek şekilde dövmesi 
bulunmamak, 

- 170 cm’den kısa olmamak, 
- Belgelendirmek kaydıyla beden kitle 

endeksi 18 (dahil) ile 28 (dahil) 
arasında olmak, 

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P94) en az 65 puan almış 
olmak. 

-  Bu pozisyonda vardiya 

uygulanmaktadır. 

-  Üniversitemiz İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığına bağlı olarak 

Özel Güvenlik Birimi tarafından 

farklı yerleşkelerde (ilçeler dahil) 

ihtiyaca göre görevlendirilecektir. 

2022-10 
Destek 

Personeli 
Ortaöğretim Erkek 

KPSS-P94 

(En az 65 

puan) 

13 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu 
olmak, 

- Temizlik (*) görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek hastalık ve 
benzeri engelleri bulunmamak, 

- Askerliğini yapmış olmak, 
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 

doldurmamış olmak 
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (P94) en az 65 puan almış 
olmak. 

-  Üniversitemiz İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı tarafından farklı 

yerleşkelerde (ilçeler dahil) 

ihtiyaca göre görevlendirilecektir. 

2022-11 
Destek 

Personeli 
Ortaöğretim Kadın 

KPSS-P94 

(En az 65 

puan) 

3 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu 
olmak, 

- Temizlik (*) görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek hastalık ve 
benzeri engelleri bulunmamak, 

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (P94) en az 65 puan almış 
olmak. 

-  Üniversitemiz İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı tarafından farklı 

yerleşkelerde (ilçeler dahil) 

ihtiyaca göre görevlendirilecektir. 
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3- BAŞVURUYA VE ATAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
3.1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen 

şartları taşıması gerekmektedir. 
3.2. Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması 

gerekmektedir. 
3.3. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme 

yapılacaktır. 
3.4. Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almıyor olmaları gerekmektedir. 
3.5. Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir. 
3.6. 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans 

mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 türü dikkate alınacaktır. 
4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler; 
- Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi, 
- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır) 
- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan 

karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler 

kabul edilir.) 
- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; geçerli “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın 

aslı veya onaylı örneği 
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi 

içerisinde alınmış olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy 
uzunluğu ile Beden Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) 

- Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 
- Tecrübe istenilen pozisyonlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir 

SGK Hizmet Döküm Cetveli 
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan 
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

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

adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları 
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 
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- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun 
olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır. 

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden İşe Alınma” başlıklı Ek 
1’inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

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

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme 
yapma hakkına sahiptir. 

6- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 

başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal 
edilecektir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. 

- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır. 
- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere 

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
(*) Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı ve Açıklamalar:  
- Kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile 

ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, 
- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak, 
- Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve 

benzeri yerleri silmek, temizlemek, 
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- Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektanlı bir malzeme ile yıkamak, 
- Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, 
- Aynaları ve muslukları silmek, 
- Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak, 
- Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol 

formunu paraflamak, 
- Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve 

boşaltma işlerini yapmak, 
- Temizlik hizmeti ile ilgili iş ve işlerini Üniversitemiz “Temizlik Personeli Görev, Yetki 

ve Sorumluluklarına” göre yapmak, 
- Çevre düzenlemesi yapmak, çim ve ot biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı ile temizliği, 

budama, sulama işlemlerini yürütmek, 
- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak, 
- Mutfak hizmetlerini yürütmek (ön hazırlık, temizlik, bulaşık yıkama hizmetleri vb.) 
- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, 
- Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek 

amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme 
hakkını saklı tutar. 

 7918/1-1 
—— • —— 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik 
birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. 

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ALES PUAN ŞARTI /  
TÜRÜ 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

Anestezi 

Hemşirelik veya Hemşirelik 
ve Sağlık Hizmetleri 
bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak. Alanında 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

1 Öğr. Gör. Ea / Say: 70 - 

Uygulamalı 
İngilizce ve 
Çevirmenlik 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, İngilizce 
Mütercim ve Tercümanlık, 
Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, 
Çeviribilim (İngilizce) 
bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak. Bu 
bölümlerin birinden alanında 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

2 Öğr. Gör. Söz: 70 85 
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Ameliyathane 

Hizmetleri 

Hemşirelik veya Hemşirelik 
ve Sağlık Hizmetleri 

bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak. Alanında 
tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

2 Öğr. Gör Ea / Say: 70 - 

Duyuru Başlama Tarihi : 18.07.2022 
Son Başvuru Tarihi : 01.08.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.08.2022 
Sınav Giriş Tarihi : 05.08.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 09.08.2022 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr 
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. 

No: 2 Maslak / İSTANBUL 
İSTENİLEN BELGELER: 
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.) 
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv) 
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden 

Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği) 
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği 
6. ALES Sonuç Belgesi 
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi 
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9. 2 Adet Fotoğraf 
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge 
11. Adli Sicil Kaydı 
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil 

sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için 
gerekli) 

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna 
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması 
yeterlidir. 

    8296/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesine bağlı birimlerinde 4857 sayılı 
İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Meslek Elemanı olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 
Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen 
veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

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 yaş ve üzeri olmak, 
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

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

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, 
5. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS)’dan en az 60 (Altmış) puan almış 

olmak, 
6. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan 

engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. 
7. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 

çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya 
askerlik durumu ertelenmiş olmak. 

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 
9. Medya ve İletişim Bölümü ön lisans mezunu olmak, 
10. Bilgisayar İşletmeni (160 saat) sertifikasına sahip olmak, 
11. Yükseköğretim kurumlarından alınmış olan Sağlık İletişimi sertifikasına sahip olmak, 
12. Halkla ilişkiler ve tanıtım mesleği alanında en az 2 (iki) yıl çalışma deneyimine sahip 

olmak, 
13. İstanbul’da ikamet ediyor olmak. 
AÇIKLAMALAR 
1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek 
listeler belirlenecektir. Sınava alınacak asıl adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep 
şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş 
kadronun dört katı asil/yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve 
yedek aday listeleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasında (https://www.sbu.edu.tr) ilan 
edilecektir. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Sağlık Bilimleri Üniversitesi web 
sayfasından (https://www.sbu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir. 

3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından sınava katılacak adayların hangi tarihte ve 
nerede sözlü sınava katılacağı Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasından (https://www.sbu.edu.tr) 
ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat 
yerine geçecektir. 
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4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 
Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyetlerinin de eşitliği halinde 
yaşı büyük olana öncelik verilecektir. 

5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav 
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi web sayfasında (https://www.sbu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi 
bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına 
ilişkin itiraz dilekçelerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak 
verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
web sayfasında ilan edilecek ve ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

7. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı 
sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe 
başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine 
yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. 

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

9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

10. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazananlardan; doğum, hastalık, askerlik vb. 
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını 
taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) 
gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. 

11. Sınav sonucuna göre görev yeri Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir. 
SINAV BİLGİLERİ 
A. Sınava Çağrı 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından sözlü sınava katılacak adayların Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi web sayfasında (https://www.sbu.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir 
yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

B. Sözlü Sınav Tarihi Yeri 
Sözlü Sınav 03.08.2022 tarihinde saat 10.00’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul 

Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır. 
C. Sınav Sonuçlarının İlanı 
Sözlü sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı 
Çalıştıralacağı İl Meslek Unvanı Adedi 

İstanbul Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı 3 
Toplam 3 

    8151/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI  

-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman 
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde 
belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır. 

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 
-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 18.07.2022 tarihinden itibaren 15 

(onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle 
iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için: 
 -Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini 

vermeleri gerekmektedir. 
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik 
için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.  

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe 
aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye 
başvurabileceklerdir. 

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir. 
* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan 

başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. 

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

SIRA 
NO 

FAKÜLTE / 
ENSTİTÜ 

BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET NİTELİK 

1 
Kültür ve Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Kültür ve İletişim 
Bilimleri 

İletişim 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Gazetecilik alanında lisans, yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak. 
Türk ve Alman basını konusunda 
karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak. 
Dijital ve sosyal medya konusunda 
yayınları bulunmak. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No: 94   34820 

- Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 33 55 - 0 216 333 33 50 
    8090/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür-Sanat

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Plastik Sanatlar

Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

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.


