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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/7/2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh

Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının

ilanını izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında, öğretim elemanla-

rının notları sayısal olarak toplarken yaptığı maddi hataların ya da optik formda öğrencinin

kimlik bilgilerinde eksik veya yanlış kodlamadan kaynaklanan hataların düzeltilmesi dışında

değişiklik yapılmaz. İtirazlar, yapılacak incelemeden sonra ilgili birimin yönetim kurulu tara-

fından karara bağlanır ve not değişikliği varsa, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi

sistemine girilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/6/2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-

versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fık-

rası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış, aynı maddenin beşinci ve yedinci fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Adayların başvurduğu programın puan türünde tezsiz/tezli yüksek lisans için

ALES’ten en az 55, lisans programları derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına baş-

vurularda ALES’ten en az 80 puan,  yüksek lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik prog-

ramları için ise ALES’ten en az 60 puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından

belirlenen eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında

ALES puanı istenip istenmeyeceği istenmesi durumunda en az kaç puan isteneceği ve etki ora-

nı, ilgili anabilim dalının önerisi/enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla kesinleşir.

Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına

öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak bu anabilim/anasanat dallarına tezsiz/tezli

yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulünde sanatta yetenek sınavından en az

60/100 puan lisans derecesi ile doktora programlarına başvurularda ise sanatta yetenek sına-

vından en az 80/100 puan istenir. Ayrıca güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuar mezunları

ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına

öğrenci kabulünde ALES puanı yerine sanatta yetenek sınavından en az 60/100 puan lisans de-

recesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda ise sanatta yetenek sınavından en az 80/100

puan istenir. Bir tezli yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programından mezun olup,

ikinci eşdeğer program için başvuracak adaylardan ALES puanı istenmez. Bu gibi adaylar için

ALES yerine, ilgili program için istenen ALES baraj puanı değerlendirmeye alınabileceği gibi

yeni bir taban puan da Senato tarafından belirlenebilir.”
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“(7) Tezli yüksek lisans başvurularında adaylardan yabancı dil puanı istenmez ancak,

geçerli yabancı dil puanını ibraz eden adayların puanı değerlendirmeye alınır. Geçerli yabancı

dil puanı olmayan adayların ise yabancı dil puanı sıfır olarak kabul edilir. Doktora/sanatta ye-

terlik için anadili hariç olmak üzere en az 55 puan ve lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik

programları için anadili hariç olmak üzere en az 65 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.  Eğitim-öğretimin kısmen

veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara genel kontenjanlardan kabul edi-

len öğrencilerin programın dilinde yeterlikleri, zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sı-

nıfları hakkında Üniversite tarafından düzenlenen yönerge hükümlerine göre değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ise yabancı dil puanı aranmaz.” 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır. 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezsiz yüksek lisans programı değerlendirmesi için ALES puanı istenmesi duru-

munda başarı notu %50 ALES, %50 AGNO/lisans puanlarının toplamından oluşur. ALES puanı

istenmemesi durumunda ise sadece lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayın başarılı sayıl-

ması için başarı notunun en az 50/100 olması gerekir. Adayların puanlarında eşitlik olması ha-

linde bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre karar verilir.

b) Tezli yüksek lisans programı için başarı notu %50 ALES, %30 AGNO/lisans ve varsa

%20 yabancı dil puanlarının toplamından, resim-iş eğitiminde ise %50 ALES, %30 portfolyo,

%10 AGNO/lisans ve varsa %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Güzel sanatlar

fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabu-

lünde ALES puanı yerine sanatta yetenek sınavı veya portfolyo puanı kullanılır. Adayın başarılı

sayılması için başarı notunun en az 50/100 olması gerekir. Tezli yüksek lisans programı için

başarı notu hesaplama işlemine, varsa lisans birinciliği kontenjanından başlanır. Lisans birin-

ciliği kontenjanından yerleşemeyen adaylar diğer başvurularla birlikte genel sıralamaya dâhil

edilir. 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ayrılmış olan kontenjanlara yerleşen aday ol-

maması halinde, bu kontenjanlar genel kontenjanlara müracaat eden diğer adaylar için kulla-

nılır.

c) Doktora programı için başarı notu %50 ALES, %20 AGNO/lisans, %10 AGNO/yük-

sek lisans ve %20 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Lisans mezuniyetleri yüksek li-

sans olarak sayılanlar için başarı notu %50 ALES/TUS/DUS, %30 AGNO/lisans ve %20 ya-

bancı dil puanlarının toplamından oluşur. Temel tıp bilimlerinin doktora programları için baş-

vurularda başarı notu %50 ALES/TUS/DUS/VUS, %30 AGNO/lisans ve %20 yabancı dil pu-

anlarının toplamından oluşur. Adayların başarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan almış ol-

maları gerekir.” 

“d) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programı için başarı notu %50 ALES,

%30 AGNO/lisans ve %20 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Aynı bilim/sanat dalında, bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı

anabilim/anasanat dalında olmak üzere tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans

programına geçiş, öğrencinin tezli yüksek lisans programının asgari koşullarını sağlaması, al-

dığı dersleri başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 90/100 olması

koşuluyla, öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans progra-

mında alınan dersler ilgili  enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki

derslerin yerine sayılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile ilgili dönemin eğitim-öğretime başlama haftası

içerisinde başvurmaları koşuluyla Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü

derslere kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin

muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürü-

tülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirle-

nir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(9) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren bir dersin lisansüstü

eğitimde en az bir defa alınması zorunludur. Daha evvel herhangi bir lisansüstü programda bu

dersi başaran öğrenci, Yönetmelikle belirlenen asgari kredili ders ve kredi yükünü programdaki

alan dersleri ile tamamlamak koşuluyla söz konusu dersi almayabilir. Ancak bu ders için mua-

fiyet talep edilemez.

(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu

derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin

yanı sıra ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan ulusal kredinin %50’sini geçme-

yecek şekilde diğer programlardaki seçmeli veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.

Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci asgari kredi yükünü tamamlamak üzere bu dersi

veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Kredi yükünü tamamladığı halde başar-

madığı seçmeli dersleri bulunması halinde anabilim dalı başkanının önerisi üzerine ders çıka-

rılır. Ders seçiminde, atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat dalı başkanının

görüşü alınır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve

doktorası veya doçentliği ilgili alandan olan ve en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim prog-

ramında ders vermiş öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Doktora programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve doktorası

veya doçentliği ilgili alandan olan, en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim programında

ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır. Ayrıca diş hekimliği, eczacılık, tıp ve vete-

riner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönete-

bilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sa-

natta yeterlik programında tez danışmanı bu koşulları sağlayan ve Üniversite kadrosunda görev

yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından da atanabilir.

(5) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve dok-

torası veya doçentliği ilgili alandan olan, en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim progra-

mında ders vermiş ve başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan dok-

tora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri arasından ata-

nabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(3) Doktora yeterlik sınavları Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere

yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğ-

renci, sınava gireceği yarıyılın ders kaydı sırasında öğrenci bilgi sisteminde anabilim dalı ta-

rafından açılmış olan doktora yeterlik ile ilgili dersi seçer.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞAL AFETLER ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/2008 tarihli ve 26964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “deprem” ibaresi “doğal afetler”,  (b) ve (c) bentlerinde

yer alan “Deprem” ibareleri “Doğal afetler” ve (ç) bendinde yer alan “Depremle” ibaresi “Doğal

afetlerle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bent-

lerinde yer alan “deprem” ibareleri “doğal afetler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Demiroğlu Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS BURS 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/2/2014 tarihli ve 28925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Burs Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

adı “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Bilgisayar Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibareleri “Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolo-

jileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak  değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Merkezin Amaçları ve Faa-

liyet Alanları” olarak; 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü siber

güvenlik ve bilişim teknolojileri temelli proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmala-

rının etkin ve verimli bir şekilde  sürdürülmesine katkı sağlamak.

b) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık, araştırma, eğitim ve uy-

gulama hizmeti vermek; en yeni bilgi teknolojilerinin aranması, bulunması ve uygulamaya ko-

nulması amacıyla (disiplinlerarası) araştırmalar yapmak.

c) Üniversitenin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-üniversite projeleri ile ilgili çalış-

malar yaparak bu konularda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak.
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ç) Bilişim teknolojileri, kriptoloji ve siber güvenlik konularında akademik çalışmalar

yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye katkıda bulunmak.

d) Bilişim teknolojileri, kriptoloji ve siber güvenlik konularıyla ilgili strateji ve eylem

planlarında belirtilen hususlarda faaliyetler yürütmek.

e)  Siber güvenlik, kriptoloji ve bilişim teknolojileri ile ilgili konularda disiplinlerarası

araştırma ve uygulama projeleri yapmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine,

standartlara, ürün ve patent gelişimine katkıda bulunmak, Türkiye’de ve uluslararası çevrede

siber savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlara çözüm üretmek.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için gerekli her

türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan yazılımları öncelikler dâhi-

linde geliştirmek ve güncel kalmasını sağlamak.

b) Bilgi teknolojileri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların kar-

şılaştıkları siber güvenlik ve bilişim teknolojileri sorunlarının çözümüne yönelik proje çalış-

malarını yapmak, uzman görüşü oluşturmak, eğitim ve uygulama hizmeti vermek, seminerler,

kurslar, konferanslar düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalı eğitim prog-

ramları düzenlemek.

c) Siber güvenlik ve bilişim teknolojileri ile ilgili alanlarda nitelikli insan kaynağı ye-

tiştirme, araştırma ve uygulamalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri

açıklayan yayımlar yapmak.

d) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faa-

liyetlerini desteklemek.

e) Siber güvenlik ve bilişim teknolojileri ile ilgili konularda Rektörlüğün belirlediği di-

ğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

f) Faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilen dört Üniversite öğretim elemanı dâhil olmak üzere  en fazla yedi

üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri,

süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 
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(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu,  Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların  eşitliği

halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Müdürün önerisi

üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sa-

hibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına

katılabilirler.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER 

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin

esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma

ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare

etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4- (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda her çeşit muayene, tetkik, tahlil,

ameliyat, bakım ve tedavi hizmetlerini yapmak, eğitim ve uygulama eczanelerini işletmek.

b) Üniversitenin tüm birimlerine bağlı laboratuvar ve atölyelerde, analiz, test, deney,

kalibrasyon, akreditasyon, prototip geliştirme, sentez, tahlil, tasarım ve benzeri hizmetleri ya-

parak gerektiğinde raporlar düzenlemek.

c) Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, özel hukuk tüzel kişileri tarafından hazır-

lanan projelerin etik uygunluk incelemesini yapmak ve görüş bildirmek. 

ç) Araştırma, uygulama ve benzeri hizmetler kapsamında seminer, konferans, sempoz-

yumların organizasyonlarını yapmak.

d) Eğitim ve öğretim ile akademik faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere;

1) Danışmanlık, tercüme hizmetleri, plan ve proje uygulama, fizibilite etüdü hazırlama,

proses değerlendirmesi ve geliştirmesi, iş değerlendirmesi veya organizasyonu, her türlü analiz,

ölçme ve etanolaj hizmetleri ile bakım, onarım, basım, yayın ve üretimle ilgili hizmetleri yap-

mak.

2) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik da-

nışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliş-

tirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.

3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları ile sinema, gazetecilik ve medya çalışmaları

alanlarında yaratı ve araştırma çalışmaları ile grafik tasarımı, afiş, broşür, sergi ve fuar düzen-

lenmesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri, tanıtım ve reklam filmleri ile belgesel ve her türlü

film çekimi, resim, heykel, seramik çalışmaları, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması,

sahnelenmesi, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlenmesi gibi hizmetleri

yapmak.

4) Sertifikalı ya da sertifikasız şekilde kurs veya eğitim programları açmak ve kamu

kurum ve kuruluşlarının verdikleri yazılı yetkiye veya özel hukuk tüzel kişilerinin taleplerine

istinaden sınavlar yapmak.

5)  Her türlü bilimsel faaliyetle ilgili, fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme,

seminer, kongre, konferans, iş organizasyonu, danışmanlık ve görüş verme, yabancı dil çeviri,

bilgi işleme ve analizi yapmak, bilimsel alanda ihtiyaç duyulan eğitim programları düzenlemek,

bunlarla ilgili yayınlar yapmak.
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6) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma, geliştirme, tasarım yenilik projeleri

ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 

7) Üniversitenin kurumsal kimliğini temsil eden logo, isim gibi belirtileri taşıyan ürün-

leri tasarlamak, bu ürünlerin ticarileşmesi halinde satış ve pazarlamasını yapmak. 

e) Üniversitenin eğitim ve öğretim ile akademik faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere,

(d) bendinde sayılanlar dışında kalan her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak.

f) Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak.

Yönetim organları

MADDE 5- (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. 

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6- (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst

yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. Harcama yetkilileri, yazılı

olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar

ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere kısmen veya tamamen devredebilirler.

Sermaye limiti

MADDE 7- (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,  2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 2/2/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman

Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 8580 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8612 

—— • —— 
Bursa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8510 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 3 kalem muhtelif cins ve miktar kırtasiye 

malzemesi, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun şekilde, DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü Depolarına teslim edilmek 

kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 02.08.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    8614/1-1 
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PATNOS KANTARI SEYYAR PANCAR BOŞALTMA HİZMET ALIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Patnos Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/719826 

1- İdarenin 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 115.000 Ton %+-20 Seyyar Pancar Boşaltma Patnos 

Kantarı 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Teknik şartnamede belirtildiği üzere sözleşmenin 

imzalanmasından itibaren 85 gün 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.08.2022 14:00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) TL. 236,00 (İkiyüzotuzaltı TL.) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını 

satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler 01.08.2022 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    8503/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUVARI REVİZYONU VE PANCAR ANALİZ 
LABORATUVARI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Pancar Analiz Laboratuvarı Revizyonu ve Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü 
İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/724255 
1- İdarenin 
a) Adresi : Orhaniye Mah. 123340 Sok. No: 63 42600 Ilgın / KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 Kampanya dönemi öncesi en az 25 gün 

öncesinden başlayarak Pancar Analiz Laboratuvarının 
revizyonu ve 2022/2023 Kampanya döneminde 110 gün 
süre ile (±%20 toleranslı) Pancar Analiz 
Laboratuvarında 36.000 (Otuzaltı bin) araçta (±%20 
toleranslı), 36.000 (Otuzaltı bin) adet analiz yapılması 
işidir. İşlerin ayrıntıları teknik şartnamelerde 
belirtilmiştir. 

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

kampanya başlamadan en az 25 gün öncesinden 
başlayarak, kampanya döneminde 110 gün süre ile 
(±%20 toleranslı) işe başlama tarihinden itibaren 135 
(yüzotuzbeş) takvim günüdür. 

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

123340 Sok. No: 63   42600 Ilgın / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 05/08/2022 Cuma günü, saat 10:00 
4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340 Sok. No: 63   42600 
Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir. 

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

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

günü olmalıdır. 
7- Diğer Hususlar 
7.1.  İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (05.08.2022) fabrikamızda hazır 

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

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

    8608/1-1 

 



25 Temmuz 2022 – Sayı : 31903 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM 
VE ONARIM HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/712091 
1- İdarenin 
a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/MALATYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022 / 2023 Kampanya Döneminde Fabrikamız 

Sahasında bulunan Elektrikli 4 Ad. Seyyar Pancar 
Boşaltma Makineleri ile +/- % 20 Toleranslı 250.000 
Ton, 1 Adet Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- 
% 20 Toleranslı 180.000 Ton pancarın silolara 
boşaltılması ve atık toprağın taşınması hizmetinin 
yürütülmesi; 

b)Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası 
c) İşin süresi : 01/09/2022 - 31/12/2022 Tarihler Arası 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 04/08/2022 Saat: 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 

ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, 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. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. 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 göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi. 

4.2.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler, 

4.2.1. İş deneyim belgeleri:  
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az 
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.2.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 
İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/MALATYA adresinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
11- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12- İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
    8615/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM 
VE ONARIM HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/712091 
1- İdarenin 
a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ Yeşilyurt/MALATYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022 / 2023 Kampanya Döneminde Fabrikamız 

Sahasında bulunan Elektrikli 4 Ad. Seyyar Pancar 
Boşaltma Makineleri ile +/- % 20 Toleranslı 270.000 
Ton, 1 Adet Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile +/- % 20 
Toleranslı 195.000 Ton pancarın silolara boşaltılması ve 
atık toprağın taşınması hizmetinin yürütülmesi; 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası 
c) İşin süresi : 01/09/2022 - 31/12/2022 Tarihler Arası 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 04/08/2022 Saat: 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 

ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, 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. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. 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 göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi. 

4.2.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler, 

4.2.1. İş deneyim belgeleri:  
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az 
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.2.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 
İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/MALATYA adresinde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/MALATYA adresine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
11- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12- İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
    8631/1-1 
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MAKASLI PLATFORM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Makaslı Platform alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594000 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2244017 
b) İKN : 2022/711559 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Makaslı Platform / 1 kalem 
ç) Teslim Yeri/ 
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak 
işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim 
süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 75 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 16/08/2022 Salı günü saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1.  Malzeme 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olacak, CE belgeleri 

teklifle verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede Kısmi teklif verilemeyecektir. 
9- Bu ihaleye sadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

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

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

17- Diğer hususlar: - 
İlan olunur. 8430/1-1 
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MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ (40 KALEM) ALIMI  İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Elektrik Malzemeleri (40 kalem) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 
Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 90 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesi 7. 

Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 
ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : safure.aydogdu@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2219039 
b) İKN : 2022/717768 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Muhtelif Elektrik Malzemeleri (40 Kalem) 
ç) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarlarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 30 gün 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 16.08.2022 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
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4.1.1. a) Teklif vermeye 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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya İdari 

Şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 
verilecektir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
8- Bu ihalede Kısmi teklif verilebilecektir. 
9- Bu ihaleyesadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Yerli malı teklif eden istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16 -Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama 

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 8548/1-1 
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AKÜLÜ LOKOMOTİF YEDEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Akülü Lokomotif Yedeği Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0 372 259 47 79 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2224087 
b) İKN : 2022/718964 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Akülü Lokomotif Yedeği Temini - 100 Adet 
ç) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı / Merkez - Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 03.08.2022 Çarşamba günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler:  
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
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4.1.1. a) Teklif vermeye 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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

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

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

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
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belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.  
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.  
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir.  
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale 
(son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

12- Fiyat avantajı uygulanması:  
12.1. Fiyat avantajı uygulanmayacaktır.  
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

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

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

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 8613/1-1 
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KÜÇÜK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİFE ÇAĞRI 
(TEK ZARFLI İHALE SÜRECİ) 

Orman Genel Müdürlüğü Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden: 
Ülke: TÜRKİYE 
Proje Adı: TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (TULİP) 
Sözleşme Başlığı: Çekerek Mesire Alanı Kurulumu 
İkraz No./Kredi No./Hibe No: 9272 
RFB Referans No: TR-CEKEREK RST-299282-CW-RFB 
1. Orman Genel Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, giderlerinin karşılanması 

için “Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP)” Projesi kapsamında kullanılmak 
üzere Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir, ve söz konusu finansman tutarının bir 
bölümünü Çekerek Mesire Alanı Kurulumu (TR-CEKEREK RST- 299282-CW-RFB) yapım işinin 
sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır. 

2. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge 
Müdürlüğü, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü Çekerek Mesire Alanı Kurulumu yapım işi için 
isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemi 
kapalı zarf usulü ile Teklif vermeye davet etmektedir. 

3. İhale, Dünya Bankası’nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde” (Kasım 
2020’de yayımlanan) belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale 
yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine 
açıktır. 

4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel 
Müdürlüğü, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen iletişim kanallarından mesai 
saatleri içinde (08:30 - 17:30) daha fazla bilgi alabilirler. 

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını aşağıdaki 
adrese yazılı olarak başvurarak ve geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek (1.500,00 TL) temin edebilirler. 
Ödeme Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü TR520001000159579552225001 Iban no’lu Özel Bütçe 
Saymanlık Hesabına açıklamada projenin adı ve ihalenin referans numarası olacak şekilde 
gerçekleştirilmelidir. İhale dokümanları dekont karşılığında (Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ihale 
biriminden-İsmail EKİCİ) elden teslim alınabilecek ya da kayseriobm.gov.tr adresinden 
indirebilecektir. İhale doküman bedeli yatırmayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır. 

6. Tekliflerin en geç 22.08.2022 tarih ve saat 13:45 öncesinde aşağıda verilen adrese teslim 
edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler aşağıda verilen adreste Teklif Sahibi temsilcilerinin ve 
katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 22.08.2022 Saat: 14:00‘de zarflar açılarak ihale 
süreci başlatılacaktır. 

7. Tüm Tekliflerin beraberinde Geçici Teminat sunulması gerekmekte olup, Geçici Teminat 
Tutarının 550.000,00 TL (Beş Yüz Elli Bin Türk Lirası)’ndan az olmamak üzere Banka Teminat 
Mektubu olarak sunulması gerekmektedir. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az 120 takvim 
günü ve teklif eki geçici teminat mektupları ise en az 150 takvim günü süreyle geçerli olmalıdır. 

8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa tabi değildir. 

9. Yukarıda atıfta bulunulan adresler aşağıda verilmiştir; 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 
İhale dosyası teslimi: İsmail EKİCİ (Zemin Kat, Z11 No’lu Oda) 
Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 163 / 38090 Kocasinan / KAYSERİ 
+90 352 222 11 04 
+90 352 232 38 00 
ismailekici@ogm.gov.tr/ 
https://kayseriobm.ogm.gov.tr/  
https://tulip.ogm.gov.tr/ 8527/1-1 
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TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (P172562) 
KAPSAMINDA BOLAMAN PROJE DESTEK BİRİMİNE ALINACAK  

BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN  
İSTİHDAM DUYURUSU 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 
Orman Genel Müdürlüğü Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden: 
İkraz No: 9272-TR 
Proje Adı: Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 
Proje Süresi: 2021– 2028 
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (Resmî Gazete-web): 25.07.2022 
Son Başvuru Tarihi ve Saati: 08.08.2022 tarihinde saat 15.00 

Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 
1 TR-BOLAMAN RST -278259-CS-INDV-2-2 Çevre Koruma Uzmanı 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon 
Projesi'ni (TULİP) uygulamaya başlamıştır. Projenin amacı, Doğu Karadeniz yer alan Bolaman ve 
havzasındaki kırsal topluluklar için entegre peyzaj yönetimini güçlendirmek ve iyileştirilmiş 
geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine erişimi artırmaktır. 

TULIP Projesi Bolaman havzasında kırsal yoksulluk ve havzalardan dışa göç ile 
sonuçlanan doğal kaynakların bozulması, su güvensizliği ve iklim ve afet risklerine karşı 
kırılganlıklarla ilgili zorlukları ele almak için çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu yatırımların 
Uygulayıcı Kurumları OGM (Koordinatör Kurum), TRGM, DSİ ve KGM'dir. Bu yatırımlar, 
aşağıda açıklanan iki Proje bileşeni altında organize edilmektedir. 

Bileşenler Alt bileşenler 

Bileşen 1. Hedeflenen Alanlarda Dayanıklı 
Peyzaj Entegrasyonuna Yönelik Yatırımlar 

1.1 Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim 
kaynakları 
1.2 Esnek gri altyapı 

Bileşen 2. Kurumsal Çerçeve, Proje Yönetimi 
ve Sürdürülebilirlik 

2.1 Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama 
Çerçevesi 
2.2 Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik 

Proje kapsamında, gerekli; Çevre Koruma Uzmanı (1 kişi) proje uygulaması ile ilgili 
faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve OGM ve diğer Uygulayıcı Kurumlara 
danışmanlık sağlamak üzere Giresun Orman Bölge Müdürlüğü TULİP Projesi Ordu İlindeki 
Bolaman Proje Destek Biriminde yukarıda belirtilen miktarlarda istihdam edilecektir. 

Danışmanlar, proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler 
İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje 
süresince birer yıllık olarak yenilenecektir. İşin Ağustos 2022 içinde başlatılması 
planlanmaktadır. 

Bu kapsamda Danışmanlardan beklenen nitelikler aşağıdaki linki verilen sitede tek tek 
olarak görev tanımlarında verilmiştir. Bu danışmanlıklara ait tüm danışmanların görev tanımları 
ve CV ve başvuru mektubu https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx adresinde 
duyurular kısmında görülmekte ve indirilebilmektedir. 

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Giresun Proje Uygulama Birimi 
Bolaman Proje Destek Birimi için, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri 
sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen 
bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını https://tulip.ogm.gov.tr/ 
SitePages/OGM/OGMDefault.aspx sitesindeki görev tanımlarında “aranan nitelikler” başlığı 
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altında görebileceklerdir. Ek’lerde yer alan örneğe uygun olarak Türkçe ve ingilizce 
hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun başvuru 
numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, 
referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 09.08.2022 tarihinde saat 
15.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları 
gerekmektedir. 

Danışmanlar, Dünya Bankası'nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” - Kasım 
2020 (“Tedarik Düzenlemeleri”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere göre işe alınacaktır. 

Görev tanımının tamamına ve CV formatı ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, 
okunup indirilebilecektir. 

Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx 
Başvuru Adresi: 
Cengiz ÖZTÜRK 
Daimi işçi 
Ordu Orman İşletme Müdürlüğü 
Adres : Ordu Orman İşletme Müdürlüğü/Eskipazar Mah. Fidanlık Sok. No: 9    52200 

Altınordu/ORDU 
Tel   : +904522370226 
E-posta : cengizozturk02@ogm.gov.tr 
web sitesi : https://tulip.ogm.gov.tr/ 
    8602/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ İÇİN YEDEK MALZEME ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/715568 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı     
No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 830 4931 - 0232 463 1622 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı:TCDD 3. Bölge Elektrifikasyon Tesisleri İçin Yedek 

Malzeme Temini 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 04.08.2022 Tarihi Perşembe Günü 
Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil) 250,00-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    8542/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8445/1-1 
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İstanbul Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

1. Özet Bilgiler 
İstanbul Kalkınma Ajansı’na “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri 
uyarınca; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma 
hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım 
çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, 
pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli 
olmayan 2 (iki) “Uzman” ve 1 (bir) “Destek Personeli” alımı yapılacaktır. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 15.08.2022 Saat 08.00 
Başvuru Bitiş Tarihi 29.08.2022 Saat 18.00 
Başvuru Yeri https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ (Online başvuru) 
Yarışma Sınavına (Mülakat) 
Katılmaya Hak Kazanan Adayların 
İlanı 

09.09.2022 

Yarışma Sınavı (Mülakat) Tarihi Tarihler ayrıca duyurulacaktır. 

Yarışma Sınavı (Mülakat) Yeri 
İstanbul Kalkınma Ajansı - Asmalımescit Mah. İstiklal Caddesi  
No: 142, Odakule Kat: 6-7-8 Beyoğlu 34430 İSTANBUL 

2. Başvuru ve İşe Alınmada Aranan Şartlar İle Genel Hususlar 
2.1. Genel Şartlar 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
2.2.  Uzman Personel Adayları İçin Özel Şartlar 
2.2.1. Uzman Personel Adayları İçin Asgari Şartlar 
a) Üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından lisans veya doktora düzeyinde mezun olmak, 

Bölüm 
İstihdam Edilecek Uzman 

Sayısı (kişi) 
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Sanat ve Kültür 
Yönetimi 

Toplam 2 

Çevre veya Endüstri Mühendisliği 

İktisat 

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
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b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme 
Sınavı (YDS, e- YDS) İngilizce dilinden 70 puan düzeyini veya dil yeterliği bakımından bunlara 
denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan en az 
70 puan düzeyinin eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda 
gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak. 

Bölüm KPSS Puan Türü 
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Sanat ve 
Kültür Yönetimi 

KPSSP3 

Çevre veya Endüstri Mühendisliği KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 
İktisat KPSSP14 veya KPSSP15 
Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KPSSP29 veya KPSSP30 
Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler KPSSP34 veya KPSSP35 

2.2.2. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri 
Uzmanlık alanları ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına 

sahip olmak belgelemek koşuluyla tercih nedenidir. 
BÖLÜM TERCİH NEDENLERİ 

Endüstri Ürünleri 
Tasarımı, Endüstriyel 
Tasarım veya Sanat ve 
Kültür Yönetimi 

• Tasarım odaklı düşünme konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Tasarımla inovasyon ve katma değer artırma konusunda bilgi ve/veya 
tecrübe sahibi olmak, 
• Komünite/topluluk oluşturma konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi 
olmak, 
• Yaratıcı kent, yaratıcı ekonomi ve/veya yaratıcı endüstriler alanlarında 
bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
• Sanat ve/veya kültür kurumlarının sürdürülebilirliklerini ve 
dayanıklılıklarını sağlama konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
• Kültür/ sanat girişimciliği konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
• Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü 
Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar 
tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi 
ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
• Birden fazla yabancı dil bilmek, 
• Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

Çevre veya Endüstri 
Mühendisliği 

• Yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat, karbon vergisi ve emisyon ticaret 
sistemi konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 
• Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü 
Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar 
tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi 
ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
• Fizibilite çalışmaları, Proje Hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi 
Raporlama, Kayıt Tutma, bilgi sistemlerinin kullanılması konularında bilgi 
ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
• Temel düzeyde maliyet analizi, fiyat-kalite karşılaştırması yapabilecek 
finansal bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak, 
• Birden fazla yabancı dil bilmek, 
• Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 
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İktisat 

• Girişimcilik merkezi, kuluçka, hızlandırma vb. girişimcilere yönelik 
program veya merkezlerde çalışmış olmak, 
• Girişimcilere yönelik şirket kurma, mentörlük, danışmanlık, koçluk, 
yatırımcı ilişkileri vb. destek süreçlerine dair tecrübe sahibi olmak, 
• Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi 
olmak, 
• Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet 
sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı 
olacak stratejiler geliştirebilmek, 
• Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi 
ya da tecrübeli olmak, 
• Fizibilite çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, 
• Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü 
Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar 
tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi 
ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
• Birden fazla yabancı dil bilmek, 
• Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

Kamu Yönetimi, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler veya 
Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

• Girişimcilik merkezi, kuluçka, hızlandırma vb. girişimcilere yönelik 
program veya merkezlerde çalışmış olmak, 
• Girişimcilere yönelik şirket kurma, mentörlük, danışmanlık, koçluk, 
yatırımcı ilişkileri vb. destek süreçlerine dair tecrübe sahibi olmak, 
• Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, araştırma 
yapmış olmak,  
• Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma 
bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek, 
• Örgüt kuramları, yönetim süreçleri, yerel yönetimler konularında bilgi ve 
deneyim sahibi olmak, 
• Fizibilite Çalışmaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak, 
• Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.), Proje Döngüsü 
Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Dünya 
Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları gibi kurum-kuruluşlar 
tarafından desteklenen program, projelerin yürütülmesi konularında bilgi 
ve/veya tecrübe sahibi olmak, 
• Birden fazla yabancı dil bilmek, 
• Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. 

2.3.  Destek Personeli Adayları İçin Sınava Giriş Şartları 
Ajansımızda çalıştırılmak üzere (Yönetici Asistanı) 1 Destek Personeli istihdam edilecek 

olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir. 
2.3.1. Destek Personeli Adayları İçin Asgari Şartlar 
a) Lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
2.3.1.1. KPSS Puanı ile Başvuru Yapacak Destek Personeli Adayları  
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 
2.3.1.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Destek Personeli Adayları  
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Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, başvuruda 
bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı 
olarak çalışmış olmak. 

2.3.2. Destek Personeli (Yönetici asistanı) Adayları İçin Tercih Nedenleri 
Aşağıda belirtilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ya da bu konularda kendini 

geliştirmeye istekli olmak, 
a) Yönetici asistanlığı tecrübesine sahip olma,  
b) Türkçe dil bilgisine sahip olma, 
c) Düzgün diksiyona ve iletişim becerisine sahip olma, 
d) Planlama ve zaman yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olma, 
e) Ofis programlarını kullanma becerisine sahip olma, 
f) Protokol, resmi yazışma ve nezaket kuralları hakkında bilgi sahibi olma, 
g) Yabancı dil bilme 
3. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri 
Başvurular, 15.08.2022 tarihi saat 08.00’dan başlayarak 29.08.2022 tarihi saat 18.00’a 

kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresinde bulunan İstanbul Kalkınma 
Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine 
eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip 
oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih 
nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur. 

Başvuruda Sunulacak Belgeler 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi 

 
Belge Uzman Personel Destek Personeli 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ 

2 

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki 
mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması 
durumunda yüklenecektir. Adaylar e-Devlet 
başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması 
altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, 
“Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora 
Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini 
gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.) 

✓ ✓ 
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3 

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile 
başvuracak destek personeli adayları için, SGK 
Hizmet Dökümlerine (barkodlu) ek olarak 
tecrübelerine ilişkin, hangi görevi hangi unvan ile 
yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet dökümü 
ve ilgili işyerlerinden alınmış onaylı yazılar, 

 ✓ 

4 

ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul 
Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav 
belgesi beyanı yapılması durumunda 
yüklenecektir.) 

✓  

5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ ✓ 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru 
sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır. 

4. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yarışma Sınavına Çağrı 
Ajansa yapılan başvurular uzman personel ve destek personeli adayları için Kalkınma 

Ajansı Personel Yönetmeliği ekinde yer alan ve aşağıda gösterilen değerlendirme kriterleri 
doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır. 
Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dalları itibariyle belirlenen pozisyon sayısının 
5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan 
panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit 
olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak 
kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı 
tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından 
en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla 
on beş güne kadar uzatılabilir. 

Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel İçin Başvuru Puanlama Kriterleri 
Puanlamadaki Ağırlığı 

(%) 

KPSS Puanı 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi* 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 4 

* İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 
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** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

Destek Personeli için Puanlama Kriterleri 
Puanlamadaki 
Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanı ile Başvuran Adaylar İçin)  
80 

Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelendirmek Kaydıyla)* 

Yüksek Lisans 10 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 10 

* 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

5. Yarışma Sınavı Yeri ve Tarihi 
Yarışma sınavı İstanbul Kalkınma Ajansı - Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No: 142, 

Odakule Kat: 6-7-8 Beyoğlu 34430 İstanbul adresinde yapılacaktır. Sınav tarihleri yarışma 
sınavına katılabilecek adayların ilanıyla birlikte Ajansın internet sitesinden duyurulacaktır. 

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında fotoğraflı 
kimlik belgesi hazır bulundurmaları gerekmektedir. 

Yarışma sınavına katılanlardan İstanbul dışından gelen tüm adaylara yazılı beyan vermek 
ve belgelendirmek (bilet, e-bilet, yakıt fişi, taksi fişi, fatura, fiş vb.) koşuluyla; gidiş-geliş yol 
bedeli ve konaklama bedeli olarak toplamda azami 1.700 TL ödeme yapılacaktır. 

6. Yarışma Sınavı Şekli 
Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın 

çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve 
kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 
görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere 
sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. 

7. Yarışma Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı 
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan 
alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday 
yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış 
olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 
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Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bölümden sınava katılıp başarılı olmuş 
adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ayrıca, uzman 
personel olarak istihdam edilmesi planlanan personel sayısı 2 ve destek personeli sayısı 1’dir. 
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Sınav sonuçları Ajans’ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve 
başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

8. Personelin Çalışma Koşulları 
Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.  
Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin 

göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel 
Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup haftada toplam 45 
saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla 
mükelleftir. Çalışma yeri İstanbul İli olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici 
görevlendirmeler yapılabilmektedir. 

Kamu tüzel kişiliğini haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel  
• Sosyal güvenlik açısından 
5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam 

edilecektir. 
• Mali ve sosyal haklar açısından 
Emsal olarak belirlenen Devlet memurunun ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak 

mali ve sosyal haklar kapsamında yapılması gereken ödemelerin tümünü kapsar. 
Ayrıca 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenmekte ve mevcut toplu iş 

sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
    8498/1-1 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 

ALAN UZMANI ALIM İLANI 
I. GENEL BİLGİLER 
1- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” kapsamında Tablo-1’de belirtilen 11 pozisyon için sınav yapılarak azami 16 sözleşmeli 
alan uzmanı alınacaktır. 

2- İlgili alanlara ve pozisyonlara göre alınacak personel sayısı Tablo-1'de belirtilmiştir. 
Bir pozisyona yapılan başvurular arasında başvuru şartlarını haiz olup yazılı sınava katılmaya hak 
kazanan veya yazılı sınav sonucunda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan yeterli 
sayıda aday çıkmaması halinde, Sınav Komisyonu söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjanı 
aynı gruptaki başka bir pozisyona aktarabilir. 

II. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu 

şarttan muaftır.). 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan 
muaftır.). 

d) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

3- Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerden 
mezun olmak. 

4- 01.01.1977 ve sonrası doğumlu olmak. 
5- Her bir pozisyon için Tablo-1’in “Aranan Özel Nitelikler” başlığında belirtilen tecrübe 

veya çalışma şartını sağlayan geçerli çalışma belgelerini ibraz etmek. 
6- Tablo-1’de belirtilen her bir pozisyona ilişkin gerekli yabancı diller için Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul 
edilen yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS denkliğinde, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 
güncel tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı” baz alınacaktır.) ya da 
ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından en 
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az lisans veya doktora diploması almış olmak ya da YDS denkliği bulunmayan veya YDS’de yer 
almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil 
sınavında başarılı olmak. 

(Geçerlilik süresi YDS ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş uluslararası 
yabancı dil sınavı belgelerinde 5 yıl olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk 
başvuru tarihi esas alınacaktır.) 

7- Tablo-1’de yer alan Grup-1 ve Grup-2 için son 10 yılın en az 5 yılını veya son 5 yılın 
en az 3 yılını yurt dışında geçirmiş olduğunu belgelendirmek. 

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev 
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi 
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı 
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları 
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1. maddesinin 
dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu 
bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir. 

Tablo 1: Pozisyon Grupları ve Aranan Özel Nitelikler 

GRUP POZİSYON ARANAN ÖZEL NİTELİKLER KONTENJAN YABANCI DİL 

GRUP-1 

ALAN 

UZMANI-1 

Almanya’da yaşayan 

vatandaşlarımızla ilgili Başkanlığın 

görev ve faaliyet alanları dâhilinde 

yurt içi veya yurt dışında faaliyet 

gösteren uluslararası kuruluş, STK, 

kamu kurumu, üniversite veya 

basın kuruluşlarında en az 3 yıl 

tecrübe sahibi olmak 

3 Almanca 

ALAN 

UZMANI-2 

Belçika’da yaşayan 

vatandaşlarımızla ilgili Başkanlığın 

görev ve faaliyet alanları dâhilinde 

yurt içi veya yurt dışında faaliyet 

gösteren uluslararası kuruluş, STK, 

kamu kurumu, üniversite veya 

basın kuruluşlarında en az 3 yıl 

tecrübe sahibi olmak 

1 
Felemenkçe veya 

Hollandaca 

ALAN 

UZMANI-3 

Fransa’da yaşayan 

vatandaşlarımızla ilgili Başkanlığın 

görev ve faaliyet alanları dâhilinde 

yurt içi veya yurt dışında faaliyet 

gösteren uluslararası kuruluş, STK, 

kamu kurumu, üniversite veya 

basın kuruluşlarında en az 3 yıl 

tecrübe sahibi olmak 

1 Fransızca 
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GRUP-2 

ALAN 
UZMANI-4 

Orta Asya veya Kafkasya bölgesi 
ile ilgili yurt içi veya yurt dışında 
siyasi, sosyal, eğitim, dil, din, tarih, 
kültür, insan hakları, göç, 
uluslararası ilişkiler, ekonomi veya 
kültürel alanlarda çalışma yapan 
uluslararası kuruluş, STK, kamu 
kurumu, üniversite veya basın 
kuruluşlarında, bu bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza/soydaş ve akraba 
topluluklarımıza yönelik en az 3 yıl 
tecrübe sahibi olmak 

2 Rusça 

ALAN 
UZMANI-5 

Orta Doğu bölgesi ile ilgili yurt içi 
veya yurt dışında siyasi, sosyal, 
eğitim, dil, din, tarih, kültür, insan 
hakları, göç, uluslararası ilişkiler, 
ekonomi veya kültürel alanlarda 
çalışma yapan uluslararası kuruluş, 
STK, kamu kurumu, üniversite 
veya basın kuruluşlarında, bu 
bölgede yaşayan vatandaşlarımıza / 
soydaş ve akraba topluluklarımıza 
yönelik en az 3 yıl tecrübe sahibi 
olmak 

1 Arapça 

GRUP-3 

ALAN 
UZMANI-6 

Lisans mezuniyetinden sonra insan 
kaynakları veya eğitim alanında 
yurt içi veya yurt dışında en az 3 yıl 
süreyle çalışmış olmak. 

1 

Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye 

Belirleme Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik’in 4. 

maddesinde 
belirtilen yabancı 

diller 

ALAN 
UZMANI-7 

Lisans mezuniyetinden sonra kamu 
ihaleleri ve satın alma konularında 
en az 3 yıl süreyle yurt içi veya yurt 
dışında çalışmış olmak. 

1 

ALAN 
UZMANI-8 

Lisans mezuniyetinden sonra 
iletişim ve medya alanında çalışma 
yapan uluslararası kuruluş, STK, 
üniversite veya basın kuruluşlarında 
yurt içi veya yurt dışında en az 3 yıl 
süreyle çalışmış olmak. 

3 

ALAN 
UZMANI-9 

Üniversitelerin endüstri 
mühendisliği bölümünden mezun 
olmak ve lisans mezuniyetinden 
sonra yurt içi veya yurt dışında en 
az 3 yıl süreyle çalışmış olmak. 

1 
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GRUP-3 

ALAN 
UZMANI-10 

Üniversitelerin mühendislik 
bölümlerinden mezun olmak ve 
lisans mezuniyetinden sonra yurt içi 
veya yurt dışında yazılım tasarımı 
ve geliştirilmesi ile bu sürecin 
yönetimi konusunda en az 3 yıl 
süreyle çalışmış olmak. 

1 
Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye 
Belirleme Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik’in 4. 

maddesinde 
belirtilen yabancı 

diller 
ALAN 

UZMANI-11 

Üniversitelerin mühendislik 
bölümlerinden mezun olmak ve 
lisans mezuniyetinden sonra yurt içi 
veya yurt dışında sistem ve ağ 
güvenliği konusunda en az 3 yıl 
süreyle çalışmış olmak. 

1 

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 
1- T.C. kimlik numarası / Mavi Kart numarası / yabancı kimlik kartı numarası. 
2- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devlet’ten alınabilir). 
3- Yabancı dil belgesi (Bu ilanın “Giriş Sınavına Başvuru Şartları” bölümünün 8. maddesinde 

belirtilen yabancı dil şartını sağladığını gösterir belge). 
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).* 
5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).* 
6- Adli sicil belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).* 
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten alınabilir).* 
8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 
9- Varsa lisansüstü eğitim diploması. 
10- Mesleki tecrübe belgesi (Bu ilanın “Giriş Sınavına Başvuru Şartları” bölümünün           

5. maddesinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler). 
11- Yurt dışında bulunma süresini gösteren belge (Bu ilanın “Giriş Sınavına Başvuru 

Şartları” bölümünün 7. maddesinde yurt dışında bulunma şartına ilişkin kanıtlayıcı belge). 
12- El yazısıyla yazılmış özgeçmiş. 
* e-Devlet girişi olmayan adaylardan istenmez. 
IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 
1- Adaylar başvurularını, Başkanlığın internet sitesinde duyurulacak olan başvuru linki 

aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacakları başvuru sistemi 
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. e-Devlet girişi olmayan adayların öncelikle başvuru 
sisteminde hesap oluşturmaları gerekmektedir. 

2- Giriş sınavı başvuruları 25.07.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 26.08.2022 Cuma 
saat 18.00’de sona erecektir. 

3- Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı saat dilimine 
(İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir. 

4- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde 
tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan 
adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adayların ise 
başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çekerek yeni başvuru yapmaları 
gerekmektedir. 
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5- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla 
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi 
bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

6- Adayların mezuniyet bilgileri başvuru sistemi üzerinden Yükseköğretim Kurumu’ndan 
(YÖK) otomatik olarak sorgulanabilmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya YÖK’ten 
mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte 
olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya e-Devlet’ten temin edilen 
mezuniyet belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

7- Varsa yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini 
PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev 
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini PDF ya da JPEG formatında 
başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

9- T.C. vatandaşı erkek adayların e-Devlet’ten indirecekleri askerlik durum belgelerini 
PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

10- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını 
JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1- Başvurular sadece, adayların başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yükledikleri 

bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken 
bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuru 
süresi içerisinde başvuru sistemine yüklenmemiş olan hiçbir bilgi veya belge değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

2- Değerlendirme neticesinde bu ilanda yer alan başvuru şartlarını taşıdığı değerlendirilen 
tüm adaylar giriş sınava davet edilecek olup, başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların 
başvuruları reddedilecektir. 

3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş 
günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme 
alınmayacaktır. 

4- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinde ilan edilerek ayrıca 
duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. 

VI. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
1- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. 
Yazılı Sınav 
a) Grup-1 ve Grup-2’de yer alan pozisyonlar için yazılı sınav, her bir pozisyon için 

belirtilen alanlarda adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve fikir 
geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ile yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik 
çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşur. 
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b) Grup-3’te yer alan pozisyonlar için yazılı sınav, Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili 20 
ve her bir pozisyon için aranan nitelik alanına ilişkin 20 olmak üzere toplam 40 çoktan seçmeli 
sorudan oluşur. Her bir soru 2,5 puan üzerinden değerlendirilir. 

c) Bahse konu yazılı sınav konuları öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi 
değildir. 

ç) Her bir pozisyon için, yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 veya üzeri 
puana ulaşan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanır. Bu sıralama neticesinde, 
ilanda her bir pozisyon için belirtilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki adayla 
eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava davet edilir. 

Sözlü Sınav 
d) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde 

gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere adayların, 
- Bu ilanın “Yazılı Sınav” başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi (50 

puan), 
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), 
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 
- Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 
yönlerinden değerlendirilerek puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda 

geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 
VII. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
1- Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın internet sitesinden yapılacak duyuru ile başvuru 

sistemi üzerinden erişilebilecek olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. 
2- Nihai başarı sıralaması, her bir adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamaları alınarak belirlenir. Adaylar, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamalarına 
göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı 
kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Yazılı ve sözlü sınav notlarının 
aritmetik ortalamalarının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer 
alır. 

3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen 
adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde 
dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle 
boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama 
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA 
E-posta : sinav@ytb.gov.tr 
İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr 
Telefon : 0312 218 42 40 
    8590/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ (Bekçi) 

ALIM İLANI 
Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 kadroya Sürekli İşçi (Bekçi) 

alınacaktır. 
Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25.07.2022 

tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen 
şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet 
(www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir. İlanen duyurulur.    

 
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ İŞÇİ (Bekçi) KADROLARININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE İLLERE GÖRE 
DAĞILIMI 

S.N. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLİ UNVANI 
KADRO 
SAYISI 

1 BURSA 1.BÖLGE MÜD. BURSA BEKÇİ 9 
2 İZMİR 2.BÖLGE MÜD. İZMİR BEKÇİ  1 
3 ESKİŞEHİR 3.BÖLGE MÜD. ESKİŞEHİR BEKÇİ 2 
4 

KONYA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

KONYA BEKÇİ  4 
5 KARAMAN BEKÇİ  1 
6 AKSARAY  BEKÇİ  1 
7 NİĞDE BEKÇİ 2 
8 ANKARA 5.BÖLGE MÜD. BOLU BEKÇİ 1 
9 

ADANA 6.BÖLGE MÜD. 
ADANA BEKÇİ 1 

10 OSMANİYE BEKÇİ 1 
11 DİYARBAKIR 10.BÖLGE MÜD. DİYARBAKIR BEKÇİ 9 
12 KAYSERİ 12.BÖLGE MÜD. YOZGAT BEKÇİ 1 
13 ANTALYA 13.BÖLGE MÜD. ANTALYA BEKÇİ 1 
14 İSTANBUL 14.BÖLGE MÜD. İSTANBUL BEKÇİ 6 
15 ILISU PROJESİ MARDİN 16.BÖLGE MÜD. MARDİN BEKÇİ 1 
16 VAN 17.BÖLGE MÜD. VAN BEKÇİ 2 
17 

KAHRAMANMARAŞ 20.BÖLGE MÜD. 
KAHRAMANMARAŞ BEKÇİ 1 

18 GAZİANTEP BEKÇİ 1 
19 

TRABZON 22.BÖLGE MÜD. 
TRABZON BEKÇİ 3 

20 GİRESUN BEKÇİ 1 
21 GÜMÜŞHANE BEKÇİ 1 

TOPLAM 50 
İSTENİLEN ŞARTLAR VE BELGELER 
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve 

belgelendirmeleri gerekmektedir; 
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt 
bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak. 
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2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; 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. 

3. 18 yaşını tamamlamış olmak.  
4. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 

tarihinden sonra doğmuş olmak)  
5. Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak. 
6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek. 
7.  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden 

Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak. 
8. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi 

olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir 
olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip 
olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 

9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik 
raporuna sahip olmak. 

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 

11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince 
arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak. 

12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak. 
13. Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen 

şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), 
(2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir 
ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak. 

 8260/1-1 
—— • —— 

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 
2022 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI İLANI 

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-
öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır. 

Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr 
adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir. 

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim 
sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. 

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi 
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. 

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur. 
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2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA 
BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim 

Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit 
ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet 
Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda 
yer almamaktadır.) 

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş 
dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 
yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2022) 26 yaşından 
gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 - 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak), 

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle 
indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, 

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde 

çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı 
mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın 
üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi 
bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî 
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. 

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile; 

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu 
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya 
kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak. 

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan 
kuruluşlarına üye bulunmamak. 

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor 
olmamak, 

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından 

çıkarılmamış olmak. 
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. 
 8539/1-1 
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Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Duyuru Başlama Tarihi : 25.07.2022 
Son Başvuru Tarihi : 08.08.2022 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI/ 
PROGRAMI 

UZMANLIK ALANI / ARANILAN 
ŞARTLAR 

KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Ağız, Diş ve 
Çene Radyolojisi 

Anabilim Dalı 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı 
olmak. 1 Dr. Öğr. 

Üyesi 

Endodonti 
Anabilim Dalı Endodonti uzmanı olmak. 1 Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık Meslek 
Bilimleri Bölümü 

Klinik Eczacılık 
Anabilim Dalı 

Eczacılık lisans mezunu olup, 
Klinik eczacılık alanında doktorasını 
tamamlamış olmak, İngilizce ders 
verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Temel Eczacılık 
Bilimleri Bölümü 

Analitik Kimya 
Anabilim Dalı 

Eczacılık lisans mezunu olup,  
Analitik kimya alanında doktora yapmış 
olmak. 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Analitik Kimya alanında yüksek lisans 
veya doktora öğrencisi olmak. 1 Arş. Gör. 

Farmasötik 
Botanik Anabilim 

Dalı 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 1 Arş. Gör. 

Farmasötik 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda 
doktora eğitimini tamamlamış olmak, 
Farmasötik Mikrobiyoloji alanında 
deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak. 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 1 Arş. Gör. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 
Bölümü 

 

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu 
olmak, 
Beslenme ve Diyetetik programında 
doktora mezunu olmak. 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu 
olmak, 
Beslenme ve Diyetetik programından 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 
Beslenme ve Diyetetik programından 
tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

1 Arş. Gör. 

Ergoterapi 
Bölümü  

Ergoterapi lisans mezunu olmak,  
Ergoterapi programında doktora 
yapıyor olmak. 

1 Öğr. 
Gör. 

Ergoterapi lisans mezunu olmak,  
Ergoterapi programında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

1 Arş. Gör. 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bölüm/Yüksekokul Lisans mezunu 
olmak, 
Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon doktora mezunu olmak. 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bölüm/Yüksekokul Lisans mezunu 
olmak, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
alanında, Nörolojik Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon alanında tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 

2 Öğr. 
Gör. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bölüm/Yüksekokul Lisans mezunu 
olmak, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 
Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Gelişim Nörolojisi programlarında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

2 Arş. Gör. 

Hemşirelik 
Bölümü  

Hemşirelik lisans mezunu olmak, 
Hemşirelik tezli yüksek lisans programı 
mezunu olmak,  
Halk Sağlığı Hemşireliği doktora 
programı mezunu olmak. 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, 
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği doktora programı mezunu 
olmak. 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, 
Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

2 Arş. Gör. 

Odyoloji Bölümü  

Odyoloji Bölümünde lisans mezunu 
olmak,Odyoloji Bölümünde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak,En az 3 yıl 
Odyoloji alanında klinik tecrübeye sahip 
olmak,En az 1 adet, SCI veya SCIE 
dergide yayınlanmış makalede yazar 
olmak. 

1 Öğr. 
Gör. 

Odyoloji Bölümünde lisans mezunu 
olmak, 
Odyoloji Bölümünde tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak, 
En az 1 yıl Odyoloji alanında klinik 
tecrübeye sahip olmak, 
En az 1 adet, SCI veya SCIE dergide 
yayınlanmış makalede yazar olmak. 

1 Arş. Gör. 

Sağlık Yönetimi 
Bölümü  

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak,  
Sağlık Yönetimi Bölümü tezli yüksek 
lisans mezunu olmak, 
Sağlık Yönetimi alanında doktora 
yapıyor olmak,  
Sağlık Yönetimi alanında en az 5 yıl 
akademik araştırma tecrübesine sahip 
olmak. 

1 Öğr. 
Gör. 
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Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Sağlık Bakım 
Hizmetleri 
Bölümü 

Yaşlı Bakımı 
Programı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
İç Hastalıkları uzmanı olmak, 
Gastroentereloji yandal uzmanı olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıbbi Hizmetler 
ve Teknikler 

Bölümü 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 
Programı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Radyoloji uzmanı olmak. 

1 
Öğr. 
Gör. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Doçentliğini Genel Cerrahi alanında 
almış olmak, 
Kolorektal cerrahi alanında çalışmak 
veya araştırmalar yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Göz Hastalıkları Uzmanı olmak,  
Prematüre retinopatisi tanı ve 
tedavisinde tıpta uzmanlık sonrası en 
az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim 
Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve 
Doğum alanında almış olmak, 
İnfertilte alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

1 Prof. Dr. 

Kulak Burun 
Boğaz 

Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Doçentliğini Kulak Burun Boğaz 
alanında almış olmak,  
Otoloji ve rinoloji alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıbbi Patoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanında 
almış olmak, 
Meme ve pankreatobiliyer sistem 
patolojisi konusunda deneyimli olmak. 

1 Prof. Dr. 

Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,  
Aile Hekimliği uzmanı olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları alanında almış olmak, 
Malnütrisyon ve obezite konularında 
deneyimli olmak. 

1 Prof. Dr. 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Doçentliğini Çocuk Gastroenteroloji 
alanında almış olmak, Çölyak hastalığı 
ve fonksiyonel gastrointestinal sistem 
hastalıkları alanında deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Doçentliğini Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon alanında almış olmak,  
Elektronöromyografi konusunda 
deneyimli olmak. 

1 Doç. Dr. 
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Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Göğüs 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Göğüs hastalıkları uzmanı olmak, 
Uyku ile ilgili deneyimli olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 
Gastroentereloji yandal uzmanı olmak, 
Doçentliğini İç Hastalıkları alanında 
almış olmak. 

1 Prof. Dr. 

Kardiyoloji 
Anabilim Dalı 

Tıp fakültesi mezunu olmak, 
Kardiyoloji uzmanı olmak. 

3 Doç. Dr. 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Biyoistatistik ve 
Tıp Bilişimi 

Anabilim Dalı 

Biyoistatistik alanında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıp Eğitimi ve 
Bilişimi Anabilim 

Dalı 

Tıp Eğitimi alanında doktora yapmış 
olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Yabancı Diller 
Bölümü 

  

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, 
Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı veya İngilizce Mütercim 
Tercümanlık alanlarından birinden 
Lisans mezunu olmak, 
İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, 
Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı veya İngilizce Mütercim 
Tercümanlık alanlarından birinden Tezli 
Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış 
olmak, 
1 yıl İngilizce dersi verme deneyimine 
sahip olmak. 

4 
Öğr. 
Gör. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: 
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır. 

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası 
www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/ 
universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-
ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 
5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin 
ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır. 

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir. 

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İSTANBUL 
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ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN: 
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 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 Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası 
www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. 

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir. 

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İSTANBUL 
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.08.2022 
Sınav Tarihi : 22.08.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.08.2022 
İlana başvuracak adayların; 
* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 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 
Yönetmeliği”nde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri 
arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir. 

* Yabancı Diller Bölümü Öğr. Gör. kadrosuna başvuran adayların "Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" 6'ncı maddesi 4'üncü fıkrası 
uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana 
sahip olma şartı aranır. 

* Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları 
birlikte sağlamak gerekmektedir. 

* İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir. 
Başvuru Evrakları: 
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından 

temin edilecektir.), 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında), 
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge, 
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, (En az 70 puan ve üstü) 
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, (En az 50 puan ve üstü) 
- Fotoğraf (2 adet), 
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan 

üniversiteden aslı gibidir örneği, (Başvuru esnasında e-Devletten alınan doğrulama kodu içeren 
belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği 
teslim edilmelidir) 

- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını 
gösteren denklik belgesinin noter onaylı ya da aslı gibidir örneği, 

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir. 
    8467/1-1 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim 

Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 

belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde 

yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri ve yayın listesi Doçentlik Belgesi, 

Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden  6 (altı)  adet dosyayı veya CD formatında 

oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 

Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde 

yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi ve yayın listesi ile 

birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı 

veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına; 

Dr.Öğr.Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet 

adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya 

sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın 

dosyalarını ekleyerek, ilgili birime; 

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 

gün içerisinde başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

- Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi 

müracaat dosyasına ekleyeceklerdir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

- Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.) 

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

alınmayacaktır. 

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları 

ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 

başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin 

edilebilir. 
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BİRİMİ/BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI/ANASANAT 

DALI/PROGRAMI 

UNVANI 

TAHSİS EDİLEN KADRO  

DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 

Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik 

Eğitimi) alanında almış, Viyolonsel eğitimi 

ve deşifre becerisi alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Eğitim Bilimleri 
Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme alanında almış, Test 

eşitleme ve not verme sistemi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Bilimleri 
Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme alanında almış, Örtük sınıf 

ve test eşitleme ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri 
Matematik Eğitimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İlköğretim Anabilim dalında doktora 

yapmış, matematik öğretmen kimliği ve 

matematik kaygısı konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri 
Fen Bilgisi Eğitimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İlköğretim anabilim dalında doktora 

yapmış, fen eğitiminde megatrendler 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Bilimleri 
Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanında doktora yapmış, internet 

bağımlılığı ve ilkokul öğrencilerinde iyi 

oluş konularında çalışma yapmış olmak. 

Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Yabancı Diller eğitimi alanında İngiliz Dili 

eğitiminde doktora yapmış, okuma 

becerileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Veteriner Hekimliği 

Temel Bilimleri 
Veterinerlik Anatomisi Profesör 1 1 

Radyolojik Anatomi konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Klinik Bilimler 
Dölerme ve Suni 

Tohumlama 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama 

alanında doktora yapmış, Mandalarda 

Sperma saklanması konusunda çalışma 

yapmış olmak. 
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Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi 

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 

alanında doktora yapmış, Kanatlılarda 

Karkas Dekontaminasyonu konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

Klinik Bilimler 
Veterinerlik Doğum ve 

Jinekolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında 

doktora yapmış, köpeklerde üreme 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doçent 1 1 

Eski ve Orta Türkçenin söz dizimi ile 

Sözlük bilimi üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

Anrtropoloji Fizik Antropoloji Doçent 1 1 

Doçentliğini Fiziki Antropoloji ve 

Paleoantropoloji bilim alanında almış, 

fosiller ve iskeletler üzerinde geometrik 

morfometri çalışması yapmış olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış, 

Törenler ve Efsaneler üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
Biyoteknoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Bitki Biyolojisi alanında doktora yapmış, 

bitki metabolik mühendisliği ve bitki 

sekonder metabolitleri konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Coğrafya Bölgesel Coğrafya 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Balkan ülkelerinde sürdürülebilir kalkınma 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Arkeoloji 
Protohistorya ve Ön Asya 

Arkeoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 

alanında doktora yapmış, Erken Tunç 

Çağı Üretim Sistemleri ve Depolama 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Biyoloji Zooloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Biyoloji alanında doktora yapmış, İç 

sularda ağır metallerin halk ve çevre 

sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Antrenörlük 
Hareket ve Antreman 

Bilimleri 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında 

almış, Spor biyomekaniği ve yüksek 

şiddetli interval antreman konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında 

almış, oyun ve oyun alanları konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 1 

Doçentliğini Makro İktisat alanında almış, 

Kadın Emeği ve Vergileme konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İşletme Sayısal Yöntemler Doçent 1 1 

Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri 

alanında almış, karma dağılım modelleri 

konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

İşletme Sayısal Yöntemler 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İşletme alanında doktora yapmış, 

İstatiksel Dağılımlar ve Genetik Algoritma 

konularında çalışma yapmış olmak. 

İşletme Muhasebe ve Finansman 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İşletme alanında doktora yapmış, Takipteki 

Krediler ve Banka Performansı 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

İktisat İktisat Politikası 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İktisat alanında doktora yapmış, Finansal 

Küreselleşme ve Çevre konularında 

çalışma yapmış olmak. 

Sağlık Yönetimi 
Sağlık Kurumlarında 

Yönetim ve Organizasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İşletme alanında doktora yapmış, İş ve 

Yaşamın Anlam Kaynakları konularında 

çalışma yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Beslenme ve Diyetetik Toplu Beslenme 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora 

yapmış, Prebiyotik özellikli tatlandırıcılar 

üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Gıda Mühendisliği alanında doktora 

yapmış, et ürünlerinde yenilebilir film ve 

kaplamalar ile raf ömrü konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Temel İslam Bilimleri 
Kelam ve İtikadi İslam 

Mezhepleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İslam Mezhepleri Tarihi Bilim dalında 

doktora yapmış, Vehhabilik ve Reddiye 

Edebiyatı üzerine çalışma yapmış olmak. 

GÖLHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

Bilgisayar Teknolojileri 

ve Bilişim Sistemleri 

Bilgisayar Teknolojileri ve 

Bilişim Sistemleri 
Doçent 1 1 

Soğutucu ve dielektrik ölçümleri 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU 

Gıda İşleme Gıda Teknolojisi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Gıda Mühendisliği alanında doktora 

yapmış, et ürünleri ve yeni nesil dizileme 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

 8461/1-1 
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Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 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"da yer alan ek 
2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu 
puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 
KODU 

UNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

S-12 Tekniker 1 Erkek Ön Lisans KPSSP93 

1- Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, 
Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektronik, 
Elektrik-Elektronik, Elektronik 
Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik 
Teknolojisi, Elektrik-Elektronik 
Teknikerliği ön lisans programlarının 
birinden mezun olmak, 
2- Askerliğini yapmış veya muaf olmak, 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 
yaşını doldurmamış olmak. 

S-13 
Destek 

Personeli 
1 Erkek 

Lise ve 
Dengi 

KPSSP94 

Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde 
istihdam edilmek üzere; *  
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2- Temizlik görevini devamlı yapmasına 
engel olabilecek hastalık ve benzeri 
engelleri bulunmamak, 
3- Askerliğini yapmış veya muaf olmak, 
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
* Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli 
durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, 
budama, sulama ve çim biçme işlerini 
yapacaktır. 

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 

Konya Teknik Üniversitesinin Konya ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan 
personel Konya merkezde ikamet edecektir. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI: 
- Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, 

laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, 
masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle 
silmek, 
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- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana 
taşımak, 

- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri 
sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu 
paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek, 

- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya 
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak, 

- Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve 
peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek, 

- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak, 
- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, 
- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri 

tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, 
- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal 

ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun 
yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak. 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

5- Adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması 
gerekmektedir). 

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 
belgelendirmek. 

10- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden ön lisans mezunları için KPSSP93 
ve lise mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. 
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11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru 
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

13- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Konya 

Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr 'den temin edilecek başvuru formu ve 
istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 
göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, 
postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Fotoğraflı başvuru formu. (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.) 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. 
4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 
5- Adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge. (Askerlikten muaf 

olanların muafiyet nedenini gösteren belgeyi ayrıca eklemeleri gerekmektedir.) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için 
gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde 
yayımlanacaktır. 

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan 
tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, 
başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi 
gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme 
yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri 
geçerlidir. 

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni 
yayımlanabilir. 

İLETİŞİM: 
Adres : Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi 

Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1 Selçuklu/KONYA  
Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585 
    8526/1-1 
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Sakarya İli Karasu Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

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

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
Şehir 

Plancısı 
TH 5 1 

Üniversitelerin Şehir 
ve Bölge Planlama 
Bölümünden mezun 
olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

70 
Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemize yukarıda belirtilen boş Şehir Plancısı kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen boş Şehir Plancısı kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

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

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

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

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

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli 
bulunmamak, 

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış 
olmak, 

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

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.karasu.bel.tr 

resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
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Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca 

onaylanmak üzere fotokopisi. 
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

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

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

d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

e. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g. Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma yapıştırılacak) 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

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

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 15.08.2022 ile 26.08.2022 

tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) İncilli Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesi No: 11 Karasu/SAKARYA adresindeki Karasu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü’ne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, (Geciken 
postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• Elektronik ortamdaki başvurular, Belediyemizin insankaynaklari@karasu.bel.tr mail 
adresine belgeler yüklenmek suretiyle yapılabilecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday Şehir Plancısı kadrosu için 
sözlü sınava, çağrılacaktır, 

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

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 30.08.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz 
www.karasu.bel.tr adresinden ilan edilecektir, 

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" posta yolu ile 
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 
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f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

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

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Şehir Plancısı alımı için, 07.09.2022 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere, Karasu 

Belediyesi Hizmet Binasında belirtilen kadro için sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün 
içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

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

Sınav Konuları: 
Sözlü Sınav; 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki 

ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ - SINAV SONUÇLARA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

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

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

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

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

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

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

İlan olunur. 8543/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) 
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 
28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci 
maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 31 (otuzbir) adet sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

UNVAN 
KODU UNVANI ÖĞRENİM 

DURUMU ADET KPSS PUAN 
TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER 

01 Büro  Personeli Lisans 5 
2020 KPSS 
(P3) En az 

70 puan 

Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, 
İktisat, Muhasebe, Muhasebe Bilgi 
Sistemleri, Muhasebe Finansal 
Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi 
Lisans bölümlerinden mezun olmak. 

02 

Destek   Personeli 
(Temizlik,Basit 
Bakım, Isıtma, 
Şoförlük gibi 
hizmetler) 

Lise ve 
Dengi 3 

2020 KPSS 
(P94) en az 

70 puan 

Temizlik görevini yapmaya engel olacak 
sağlık sorunu bulunmamak. 
Temizlik personeli olarak başlayacak 
personeller Üniversitemiz ve tüm 
bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel 
alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim 
alanları, bahçe alanları, çevre 
düzenleme, taşıma vb. işlerde 
görevlendirileceklerdir. 

03 Koruma ve Güvenlik 
Görevlisi 

Lise ve 
Dengi 17 

2020 KPSS 
(P94) en az 

70 puan 

Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinde 
istihdam edilmek üzere; 
1- Özel Güvenlik temel eğitimini başarı 
ile tamamlamış olmak ve son başvuru 
tarihi itibarıyla geçerlilik süresi 
dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartına sahip olmak, 
2- Güvenlik görevini yapmaya engel 
olacak sağlık sorunu bulunmamak, 
3- Erkek adaylarda 170 cm den kısa 
olmamak ve boy uzunluğunun cm 
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu 
arasında farkın 15 den fazla 13 ten az 
olmamak. 
4- Kadın adaylarda 165 cm’den kısa 
olmamak ve boyuzunluğunun cm 
cinsinden son 2 rakamı ile kilosu 
arasında farkın 15 den fazla, 13 ten az 
olmamak. 
5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu 
bulunmamak. 

04 Tekniker Önlisans 5 
2020 KPSS 
(P93) en az 

70 puan 

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik 
önlisans bölümünden mezun olmak. 

05 Teknisyen Lise ve 
Dengi 1 

2020 KPSS 
(P94) en az 

70 puan 

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme alanından 
mezun olmak. 
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NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel 
şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 
ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

GENEL ŞARTLAR: 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına 
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 
2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu 
KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

8. 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 Bakanlar 
Kurulu 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. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır.) 

9. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar 
hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması 
yaptırılacaktır. 

I. ÖZEL ŞARTLAR: 
1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 

belgelendirmek. 
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) sınavına girmiş olması. 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru 

yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 
II. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER: 
1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 

vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. ) 
2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi. 
3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans 

ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi. 
4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi 

Rektörlüğü” adına alınmış BARKODLU Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-Devletten alınabilir) 
5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2020 KPSS (B) sonuç 

belgesi. 
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6. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU 
askerlik durum belgesi, 

7. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar 
için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl 
bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU 
SGK Hizmet Dökümü. 

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuran adaylar son başvuru tarihi itibarıyla 
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim 
Sertifikası 

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru 
yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin 
yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile 
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. 

III. ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 
Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir 

olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun 
detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak 
http://personelilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği 
görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir. 

Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar 
yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir. 

IV. BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI 
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde 

(mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “personelilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online 
başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Adaylar “personelilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan 
sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir 
unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana 
başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz 
etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları 
belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge 
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Üniversitemizin Resmi web sitesi 

olan http://www.selcuk.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday 
belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek 
kazananlar Üniversitemiz web sayfasından (http://www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan 
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen 
teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybetmiş olacaktır. 

Online Başvuru Sistemi web adresi : personelilan.selcuk.edu.tr 
Başvuru Tarihleri : 25.07.2022 (saat 08:00’den) - 08.08.2022  
     (saat: 17:00 ‘a kadar) 
Başvuru Şekli : “personelilan.selcuk.edu.tr”web adresinden online 

başvuru şeklinde alınacaktır. 
    8537/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. 

maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan Tarihi 25.07.2022 

Son Başvuru Tarihi 08.08.2022 (Mesai bitimine kadar) 

Ön Değerlendirme Tarihi 10.08.2022 

Sınava Giriş Tarihi 12.08.2022 

Sonuçların Açıklanma Tarihi 15.08.2022 

SIRA 

NO 
BİRİMİ 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

ALES 

PUANI 
NİTELİK 

ARANILAN 

YABANCI 

DİL 

1 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu  

Öğretim 

Görevlisi (Ders 

Verecek) 

5 SÖZ:70 

Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya 

Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu 

olup, herhangi bir alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.  

Almanca 

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten 

en az 70 puan almış olmak gerekir.  

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 

puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.  

MUAFİYET: 

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

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar 

ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, 

buna ilişkin dilekçe vermelidir. 
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Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları 

haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.  

İSTENİLEN BELGELER: 

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 

2-Özgeçmiş 

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript 

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

onaylanmış denklik belgeleri 

6-Yabancı Dil Belgesi (Almanca en az 85) 

7-ALES Belgesi (en az 70) 

8-2 adet fotoğraf 

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge 

10-Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine 

getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) 

 -Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir.  

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan 

ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No:104, 34820 Beykoz / 

İSTANBUL 

E-posta: ydyo.mudurluk@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83-84 

 8466/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri 
alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI NİTELİK 

Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar 
Cerrahisi Ana 

Bilim Dalı 
Profesör 1 

İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak. 
 
Kalp nakli konusunda deneyim ve bilimsel toplantılarda sunulan 
çalışmaları olmak. 
 
Yardımcı dolaşım sistemleri ( asist device) konusunda deneyim ve 
bilimsel toplantılarda sunulan çalışmaları olmak. 
 
Minimal invaziv kalp cerrahisi konusunda eğitim almış olmak ve 
cerrahi deneyim sahibi olmak. 
 

Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar 
Cerrahisi Ana 

Bilim Dalı 
Profesör 1 

Kalp ve Damar Cerrahisinde 10 yılın üzerinde tecrübesi olmak. 
 
Çocuk Kalp Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığı sahibi olmak. 
 
Yetişkin ve çocuk kalp cerrahisi alanlarında akademik çalışmalar 
yapmış olmak, ulusal ve uluslararası destekli projelerde görev almış 
olmak tercih sebebidir. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
İlan Tarihi : 25.07.2022 
Son Başvuru Tarihi : 08.08.2022 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
*Bilimsel yayınlarını, 
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB 

olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
İlan olunur. 8312/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Burs Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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