
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 140. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE 

HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/10/2009 tarihli ve 27371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KAZDAĞI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/10/2010 tarihli ve 27719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SÖMÜRGECİLİK SONRASI 

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/2/2019 tarihli ve 30695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Ensti-

tüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından
oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ilgili anabilim/anasanat da-

lını,
d) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Lisansüstü eğitim-öğretimin yürütülmesinden

Enstitü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığını,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez, sanat eseri çalışması ve sanatta

yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
atanan öğretim üyesini,

f) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
g) Enstitü: Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile

Enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Müdürü: İlgili Enstitünün Müdürünü,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-

cıları ve Enstitü Kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
i) İkinci danışman (eş danışman): Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı

gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saati ile uy-

gulama, alan veya atölye çalışması ya da laboratuvar ve benzeri çalışma saatinin yarısının top-
lanması sonucu bulunan değeri,

l) Mütevelli Heyet: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) Proje: Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin kazandığı bilgi ve deneyimi içe-

ren bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak hazırlanan metni,
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o) Proje değerlendirme komisyonu: Tezsiz yüksek lisans projelerini değerlendirip so-
nuçlandıran komisyonu,

ö) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,
p) Sanat eseri çalışması: Sanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencilerinin

tez yerine hazırlayacakları çalışmayı ve eser metnini,
r) Sanatta yeterlik çalışması: Öğrencilerin sanat dalında doktora tezi yerine hazırlaya-

cakları sanatsal çalışmayı,
s) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,
ş) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi veya sanatta yeterlik tezini,
t) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Program açılması ve yürütülmesi
MADDE 5- (1) Lisansüstü programlar; Enstitü Kurulunun önerisi, Senato kararı, Mü-

tevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.
(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci

sayısının saptanması, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.
(3) Her yarıyıl eğitim ve öğretime açılan lisansüstü programların adları, başvuru için

gerekli belgeler ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.
(4) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Prog-

ramların ne şekilde yürütüleceği ilgili anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü
Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Uzaktan eğitim-öğretim yapan lisansüstü programların yürütülmesinde YÖK tara-
fından belirlenen şartlar geçerlidir.

Başvuru ve kabul
MADDE 6- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplo-

masına, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puan almak koşuluyla ALES
standart puanına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası sınavlar olarak kabul edi-
len Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT)
sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES pua-
nının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato ta-
rafından belirlenir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak
yapılacak diğer değerlendirme usul ve esasları ile başvuru için adayların sağlaması gereken
belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun
onayı ile belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci
kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer
puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz. ALES şartı;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

aranmaz. ALES puanı, (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde,
mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın
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70 puan olarak kabul edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta
yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları tezli yüksek lisans diploması ile başvuran-
lardan 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla
ALES standart puanına sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğer
puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans me-
zuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları
gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına ka-
bulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya
mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora
yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler
Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu
olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine
Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağır-
lıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitüye, Senato kararıyla sadece
ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ayrıca;

a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde; mezun olduğu lisansüstü
programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 puan
olarak kabul edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta
yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı aranmaz. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından
belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile
diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle
başvuran adayların ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 stan-
dart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sa-
hip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.
Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamala-
rının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik progra-
mına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES puanı, yüksek lisans
not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mek-
tubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci ka-
bulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil

1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan mua-
dili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine
göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az ol-
mamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Enstitü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yük-
seköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak Ens-
titüdeki Güzel Sanatlar Fakülteleri ve konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğ-
renci kabulünde, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin
eşdeğer programlarından mezun olanlardan ALES şartı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk
vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından
belirlenir.

(5) Üniversite; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan her yarıyıl
başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(6) Belgeleri eksik olanların ve belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidermeyenlerin
veya sahte belgelerle başvuranların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

(7) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirle-
nir.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi ana-
bilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile Enstitü yönetimince oluşturulacak komisyon-
larca yapılır.

(9) Öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretimleriyle ilgili mali yükümlülükleri ilgili
mevzuat doğrultusunda her yıl Mütevelli Heyetçe belirlenir. Öğrenciler belirlenen mali yü-
kümlülükleri yerine getirmek ve her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır.

(10) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdıktan veya kayıt yeniledikten sonra her-
hangi bir nedenle Enstitüden ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenci mali yükümlülüklerini yerine
getirmek zorundadır, öğretim bedeli iadesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(11) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan programda öğrenci
kalmaması durumunda Enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile o yıl
veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda varsa, kayıt yaptırmış
olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücretleri iade edilir.

Öğretim dili
MADDE 7- (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak lisansüstü programlarda

Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ve YÖK’ün onayı alınarak kısmen veya ta-
mamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Öğretim dili Türkçe olan programlarda tezin Türkçe
yazılması zorunludur.

(2) Yabancı dilde eğitim verilecek lisansüstü programlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Se-
nato kararları çerçevesinde yürütülür.

Başarı ve değerlendirme
MADDE 8- (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili işlemler

anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belir-
lenen en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.
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Öğrenci kabulü
MADDE 9- (1) Komisyon, yapmış olduğu değerlendirmeleri ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, değerlendirmeleri Enstitüye sunar.
Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığından gelen değerlendirmeleri ince-
lemek suretiyle her aday için kabul veya ret kararını verir ve sonuçları kesinleştirip ilan eder.

(2) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı
öğrenci kalmaması durumunda Enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı
ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa kayıt
yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücretleri iade
edilir.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 10- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için ek-
sikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de ala-
bilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslara ilişkin hususlar 13/9/2020
tarihli ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu görülen dersler toplam üç ders ve
30 AKTS’yi geçemez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11- (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı olan öğ-

renciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundaki enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrenci-
lerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve
bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12- (1) Üniversite veya Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ba-
şarılı öğrenciler, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına Enstitü Yönetim Kurulunun
kararıyla yatay geçiş yapabilir. Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında Enstitü Kurulunun
önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden
hangilerinin ders transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
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(3) Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğretim kurumun-
dan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar, il-
gili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt
yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilecek derslere ilişkin not dönüştürme işlemi
ilgili anabilim ya da anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
yapılır.

Öğrenim bedeli
MADDE 13- (1) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir.
(2) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, ödeme koşulları ve ödeme

usulleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu ödemeler akademik takvimde belirlenen ta-
rihlerde yapılır.

(3) Süresinde eğitim-öğretim ücretini yatırmayan öğrencinin kesin kaydı yapılmaz, kay-
dı yenilenmez ve kaydı dondurulmaz. Bu durumda olan öğrenciler, öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.

(4) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, alınacak ücretin kapsamı,
ödeme koşulları ve ödeme usulleri Üniversite internet sayfasında ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 14- (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik

takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar lisansüstü
öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılırlar.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında
akademik takvimde belirtilen tarihlerde devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında
olduklarına bakılmaksızın ders, tez veya proje kaydını yenilemek zorundadır. Bu nedenle öğ-
renciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde eğitim ve öğretim bedelini ödediklerini gös-
teren belgeyle birlikte diğer belgeleri Enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu işlemler tamam-
lanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yeni-
lemeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.

(3) Bir lisansüstü programa kayıtlı bulunan ve ilgili döneme ilişkin mali kaydında sorun
bulunmayan öğrencilerin akademik dönem kayıtları her yarıyıl başında otomatik olarak yapılır.

Enstitüye kesin kayıt
MADDE 15- (1) Asil listede yer alan adayların kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulunca

akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır.
(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya belgeyi veren kurumca

onaylı örneği ya da Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil
kaydı konusunda adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Asil listedeki adaylardan ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt
hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar başvurabi-
lir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, Üniversite bünyesinde aynı an-
da birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarının en az kaç kişi ile açılacağına, Enstitü Yönetim
Kurulu önerisi üzerine Senato onayı ile karar verilir.

(6) Öğrenci kesin kayıt işlemlerine ilişkin diğer kriterler, Enstitü Yönetim Kurulu öne-
risi ve Senato onayı ile belirlenir ve ilgili kayıt döneminde Enstitü internet sayfasından ilan
edilir.
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Kayıt dondurma
MADDE 16- (1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak

askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir yarıyıl için kaydı dondurulur. Ancak, bu
süre tüm öğrenim süresi için iki yarıyılı aşamaz. Askerlik halinde ise kayıt dondurma süresi
askerlik hizmeti süresi kadardır.

(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık kurulu ra-
poru, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine
dair belgeleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan Enstitü Müdürlüğüne iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir ve karara
bağlanır. İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre
içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına
giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının
yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir.
Kayıt dondurmayı gerekli kılan mücbir sebeplerin yarıyıl içerisinde meydana gelmesi halinde,
öğrencinin veya resmi vekalet verdiği vekilinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş
günü içinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile birlikte başvurması gerekmektedir.

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemiş olması ge-
rekir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz. Kayıt dondurma süresi do-
lan öğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti iade edilmez, yeni kayıt olduğu
yıla ait öğrenim ücretinden mahsup edilir.

(7) Kayıt donduran öğrenci, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kayıtlarını yap-
tırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 17- (1) Her yarıyılda açılacak dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının

önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü Yönetim Ku-
rulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği anabilim/anasanat
dalı başkanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeyindeki
dersler, öğretim üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi, Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile doktora veya sanatta yeterlik kazanmış olup eser ve yayınlarıyla
da kendini kanıtlamış uzman kişi veya sanatçılar uzmanlık alanlarıyla ilgili lisansüstü düzeyde
dersler vermek üzere öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme işlemleri Rek-
törlük tarafından yapılır.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 18- (1) Öğrenciler, dönem içi değerlendirme çalışmaları ile yarıyıl sonu sı-

navına tabidir. Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere dersin yürütülmesine
bağlı olarak yeterli sayıda dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav, yarıyıl sonu
sınavı, bütünleme sınavı ve dönem içi değerlendirmeler ödev, proje, laboratuvar/atölye çalış-
maları ve benzeri şekilde de yapılabilir. Sınav ve değerlendirme usulleri ders izlencesinde be-
lirtilir. Yarıyıl sonu sınavları veya değerlendirmeleri, akademik takvimde ilan edilen tarihler
içerisinde yapılır. Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan
başarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katıl-
madıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.

(2) Yarıyıl içi ara sınavlarına yönelik olarak sınav çakışması durumu ve mücbir sebepler
dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Öğrencinin mücbir sebep nedeniyle mazeret sınavı talebine
ilişkin başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
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(3) Seminer dersi; tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup bi-
limsel araştırma ve etik konularının işlendiği, öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bi-
limsel/sanatsal bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır.
Seminer dersinin değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır ve başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir.

(4) Dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
(5) Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme

koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen ta-
rihlerde bütünleme sınavı yapılır.

(6) Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer. Bütün-
leme sınavına giren öğrencinin başarı notu, dersin değerlendirmesindeki harf-not aralıkları ay-
nen kullanılarak hesaplanır ve transkriptine işlenir.

(7) Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav
puanı geçerli kalır.

(8) Bütünleme sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç gün içinde dersin
öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemine girilir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 19- (1) Öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on

dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.
(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-

rine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvimde ilan edilir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 20- (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları; li-

sansüstü programdan mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, tez,
proje, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tara-
fından kararlaştırılan asgari koşullara uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülerek onayla-
nır.

(2) Lisansüstü programların kredisi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafın-
dan belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri
MADDE 21- (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.
(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul

dersi denir.
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Derslere devam
MADDE 22- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bun-

ların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin
devam durumları ve ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir
ve dönem başında açıklanır. Daha önce alınmış ve devamsızlık (DZ) nedeniyle başarısız olunan
dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

(2) Rektörün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve
benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alın-
maz.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 23- (1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini,

her yarıyıl akademik takvimde ilan edilen tarihlerde süresi içinde yaparlar. Ekleme-bırakma
döneminde, öğrenciler daha önce kaydoldukları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini
ekleyebilir. Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden çekilebilir.
Bu durumda yarıyıl öğretim ücreti iade edilmez. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki
kez derslerden çekilebilir.

Tek ders sınavı
MADDE 24- (1) Öğretim planında yer alan staj ve tez dersi dışında tüm dersleri alarak

devam koşulunu sağlayan ancak mezuniyeti için başarısız tek dersi kalan öğrenciler, Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini müteakip akademik takvimde ilan
edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan veya
bu Yönetmelikte öngörülen azami süreleri aşmış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tek
ders sınavları ücrete tabi olup ücretler Senato tarafından belirlenir.

(2) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı
halde mezun olmak için gereken AGNO’yu sağlayamayan öğrencilere, seçecekleri koşullu ba-
şarılı olunan bir dersten akademik takvimde belirtilen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Tek ders sınavında en yüksek notu alması halinde dahi geçer not ortalamasını bu
Yönetmelikte gereken mezuniyet ortalamasına yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı
tanınmaz.

Maddi hata
MADDE 25- (1) Sınav sonuçları ve ders başarı notlarına ancak maddi hata nedeniyle

itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından Enstitü Müdür-
lüğüne yazılı olarak yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü
içinde yapılması gerekir. Sınav sonuçları ve ders başarı notlarına itirazda bulunulması duru-
munda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından biri ilgili dersin öğretim elemanı ol-
mak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak inceleme yapılır ve beş iş günü içinde sonuç-
landırılarak öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Not değişikliği Öğrenci İşleri Otomasyan Sis-
temine ivedi olarak işlenir.

Sınavlarda kopya
MADDE 26- (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren

öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve bu öğrencilere o sınavdan sıfır (0) notu verilir. Ayrıca
bu öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

Başarı notları ve not belgesindeki kısaltmalar
MADDE 27- (1) Öğrencilerin aldıkları her dersin başarı notu 100 üzerinden değerlen-

dirilir. En az başarı notu yüksek lisans programlarında C+ (65), doktora ve sanatta yeterlik
programlarında B (75)’tir. Başarı notlarının harfli ve dörtlü not sistemindeki karşılıkları aşağı-
daki gibidir:
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(2) (G) notu, kredisiz ders veya çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
(G) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(3) (K) notu, kredisiz ders veya çalışmalarda başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.
(K) notu, ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

(4) (S) Süren çalışma işareti, tez/proje çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan
öğrencilere verilir. Tez/proje teslim edildiğinde (S) notu, (G) notuna çevrilir. (S) Süren çalışma
işareti, ortalama hesaplarına katılmaz.

(5) (DZ) notu, dersin devam şartları sağlanmadığında verilir.
(6) (M) notu, daha önceden alınan derslerden muaf olduğunu gösterir.
(7) (R) Tekrar edilen dersleri gösterir.
(8) (Y) Yeterli notu, önceden kazanılmış yeterlilikler karşılığı verilir. (Y) notu verilen

dersin kredisi, mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katıl-
maz.

(9) Yarıyıl sonu başarı notları, Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ilan edilir.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 28- (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait yarıyıl not ortalaması ve almış oldukları tüm dersler için ağırlıklı not ortalaması ile
izlenir. Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisi
ile o dersten alınan yarıyıl başarı notu çarpımları toplamının, alınan derslerin kredilerinin top-
lamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak göste-
rilir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği tarihten
itibaren almış olduğu derslerin tümü göz önünde bulundurularak aynı yöntemle hesaplanır. Ge-
rek yarıyıl not ortalamalarında gerekse ağırlıklı genel not ortalamasında alınan notların tamamı
hesaba dahil edilir. Ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında tekrar edilen bir dersin
en son alınan notu dikkate alınır.
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Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arası geçiş
MADDE 29- (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. Bu programların ne şekilde yürütüleceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının öne-
risi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında, öğrencinin başvurusu, Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile geçiş yapılabilir. Geçiş için programın öngördüğü asgari şart-
lardan yerine getirilmiş olması gerekir.

(3) Tezli programa geçiş yapılması durumunda öğrenciye 32 nci maddede belirtilen
esaslara göre danışman görevlendirmesi yapılır.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlerde; geçiş yapılan prog-
ramın ders planında yer alan ve öğrenci tarafından daha önceki programda alınmış ve başarılmış
aynı ad ve kodlu dersler var ise, bu dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki
kategori karşılığı belirtilerek orijinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin not dökü-
müne aktarılır.

(5) Azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, öğrencinin Enstitüye kayıt olduğu ilk
akademik dönem esas alınarak hesaplama yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 kredi ve 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere top-
lam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden
itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre
MADDE 31- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm şartları dört ya-
rıyıldan önce sağlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması
MADDE 32- (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı

her öğrenci için, Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyıl
sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez
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danışmanı, öğrenci ile beraber belirlediği tez konusunu; tezin amacını, kapsamını, yöntemini
ve çalışma planını Tez Öneri Formu ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat
dalı başkanına önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanı önerilen tez konusunu, özgün olmasını
da gözeterek uygun görmesi halinde Enstitüye sunar ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri
arasından görevlendirilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam zamanlı görev yapan
öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesi de danışman olarak görevlendirilebilir. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(3) Tez danışmanı atanıncaya kadar, bu görev Enstitü anabilim veya anasanat dalı baş-
kanı tarafından yürütülür.

(4) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapıla-
bilir.

(5) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı
danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni da-
nışman atanabilir.

Yüksek lisans tezinin veya sanat eseri çalışmasının sonuçlanması
MADDE 33- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini veya

sanat eseri çalışmasını Enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini
veya sanat eseri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, yüksek
lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini
tamamlayarak akademik takvim ve bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde danışmanına
sunar. Jüri önünde tezi savunulmaya uygun görülen öğrenci, danışmanı tarafından alınan imzalı
intihal raporu ile birlikte; tez teslim formunu ve tezin veya sanat eserinin en az üç kopyasını
Enstitünün belirlediği şekilde, tez CD’si veya sanat eseri DVD’leriyle birlikte Enstitüye teslim
eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin savunma belgelerini jüri üyelerine gönderir. Öğrenci, tüm
savunma belgelerini Enstitüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken 15 gün sonra tez
savunmasına girebilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının
önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri
de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesi ve yedek öğretim üyelerinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı süresi en az 45, en çok 90 dakikadır.
Jüri üyeleri, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından danışman dışında bir üyeyi
Jüri başkanı seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
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oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Belirlenen günde yapılamayan
jüri toplantısı, katılanların hazırladığı bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Bu durumda, jüri en geç
on beş gün içinde toplanarak adayı tez savunma sınavına alır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
düzeltme veya ret kararı verir. Jüri başkanı, jüri üyelerince imzalanmış karar tutanağını, tez sı-
navını izleyen üç gün içinde anabilim/anasanat dalı onayı ile Enstitüye teslim eder. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Süresi içerisinde düzeltme savunmasına girmeyen öğrencinin
veya düzeltme sonrası savunmada başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi redde-
dilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini en fazla bir yarıyıl içinde yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 34- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet
için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uy-
gun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim
Kurulu, talep halinde belgenin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tez sınavında tezi başarılı bulunan öğrencinin, anabilim/anasanat dalı başkanlıkla-
rının onayı alındıktan sonra Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilir. Enstitü Yö-
netim Kurulunca mezuniyetine karar verilen öğrenciye, tezli yüksek lisans diploması verilir.
Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Tezli yüksek lisans programından mezun olan öğ-
rencinin geçici mezuniyet belgesi veya diploma aslı resmi vekalet verdiği vekile verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on
adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Yüksek lisans projesi kredisiz olup, başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, yüksek lisans projesini alındığı yarıyılda kayıt yap-
tırması ve projesinin bitiminde yazılı proje ve/veya rapor vermesi gerekir. Senato tarafından
belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabi-
lir.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, 9 krediyi geçmemesi ve lisans öğre-
nimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, yüksek lisans projesine en geç üçüncü yarıyılın başında kayıt yaptırmak
zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 36- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıl-
dır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile
ilişiği kesilir.

Proje danışmanı ataması
MADDE 37- (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için yüksek lisans projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-
retim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler. Proje danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Proje danışmanı, en
geç üç ay içerisinde öğrenciyle birlikte proje konusunu ve başlığını belirler ve projenin amacını,
kapsamını, yöntemini ve çalışma planını içeren Proje Öneri Formu ile Enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanına önerir. Anabilim/anasanat dalı başkanı, önerilen proje konusunu, özgün olmasını
da gözeterek uygun görmesi halinde Enstitü yönetimine sunar ve proje konusu Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla kesinleşir. Proje danışmanı atanıncaya kadar, bu görev anabilim/anasanat dalı
başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla proje danışmanı değişikliği yapı-
labilir.

(3) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı
danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni da-
nışman atanabilir.

Yüksek lisans projesinin sonuçlanması
MADDE 38- (1) Tezsiz yüksek lisans programında eğitim alan öğrencinin; projesini

Enstitü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazması ve danışmanına sunması gerekir.
Danışman, sunulan proje hakkında başarılı veya başarısız kararı verir ve proje değerlendirme-
sine ilişkin değerleme tutanağını hazırlar, intihal raporu ile birlikte Enstitüye teslim eder. Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile her bir öğrenci için danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşan
proje değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 39- (1) Kredili derslerini tamamlayan ve projesi başarılı bulunan öğrencinin,

Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetine karar verilir ve mezuniyetine karar verilen öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin ka-
yıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış adı bulunur.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-

sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS

kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü

derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 41- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

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

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Ens-

titü ile ilişiği kesilir.

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez danışmanı ataması ve tez çalışması

MADDE 42- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite
kadrosunda bulunan bir tez danışmanı ve danışmanla birlikte öğrencinin belirleyeceği tez ko-
nusu ve tez başlığını Enstitüye önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez da-
nışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez da-
nışmanı atanıncaya kadar, bu görev ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez da-
nışmanı, öğrenciyle birlikte belirlediği tez başlığını, konusunu, amacını, kapsamını, yöntemini
ve çalışma planını içeren raporunu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanına önerir. Anabilim
dalı başkanı, önerilen tez konusunun, özgün olmasını gözeterek uygun görmesi halinde Ensti-
tüye önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden atanır. Üni-
versitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim veya anasanat dalında tam
zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilebilir.
Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç olmak üzere dok-
tora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az
bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin teze başlayabilmesi için, programın kredili ve kredisiz tüm derslerini
ve yeterlik sınavını başarması gerekir.

(4) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda, anabilim dalı başkanlığı danışman
ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir.

(5) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapıla-
bilir.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni da-
nışman atanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 43- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-
nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-
rer.

(2) Üniversitenin doktora yeterlik sınavları; Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz tüm ders-
lerini başarmış olması gerekir. Öğrenci en erken, kredili ve kredisiz tüm derslerin bitirilmesini
takip eden dönemde yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci,
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek isteğini, ilan edilen
yeterlik sınav dönemlerinde Enstitüye yazılı olarak bildirir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına
girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
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(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendir-
mek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, da-
nışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğre-
tim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanma-
sında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da sınava katılmayan öğ-
rencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen
öğrenciler, ilgili programın koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanabilirler.

Tez izleme komitesi
MADDE 44- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim dalı

başkanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluş-
turulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda ikinci tez danışmanı talebi halinde komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim dalı
başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 45- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci savunma ta-
lebini, danışmanınca onaylanan dilekçesi ile Enstitüye bildirir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili
yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.
Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci ilgili
savunmadan başarısız sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine
veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin gerekçeli yazılı talebi ile yeni bir danışman, yeni

bir tez konusu belirlenebilir veya yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Tez önerisiyle il-

gili çalışmaya aynı danışmanla devam eden bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu

değiştirilen bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Tez önerisi bu

savunmada da reddedilen ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin Enstitü ile ili-

şiği kesilir.

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

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi

toplantıları en az dört ay aralıkla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce ko-

mite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir

sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından

başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının

ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu Enstitüye

iletilir. Tez önerisi ile birinci tez izleme komitesi toplantısı aynı dönem içerisinde yapılamaz

ve aralarında en az dört ay aralık olması gerekir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

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

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez önerisinin süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi ve/veya tez izleme ko-

mitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği

kesilir.

(8) Öğrenci, tez savunmasına girene kadar tez izleme komitesi toplantılarına düzenli

olarak katılmak zorundadır. Tez izleme komitesi toplantısına üst üste iki kez veya aralıklı olarak

üç kez katılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için; tezi ile ilgili, ilk yaza-

rının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide ya-

yımlaması veya yayıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danış-

manları bu yayımda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayımda, Üniversitenin adının geçmesi

şartı aranır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 46- (1) Doktora programında eğitim alan bir öğrenci, tezini Enstitü tez ve

proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Jüri önünde tezi savunulmaya uygun ve değer

görülen öğrenci, tez savunma sınavına girmek üzere, danışmanının tezin Enstitü proje/tez yazım

kılavuzu kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren rapor ile birlikte

Enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile bir-

likte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Öğrenci tüm belgeleri Ens-

titüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken 15 gün sonra tez savunmasına girebilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için, tez önerisinin kabulünden sonra Enstitüye

en az üç kez başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olması gerekir.
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(3) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer

alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim

üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar

verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca

ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri üyeleri, sınav öncesi kendi

aralarından danışman dışında bir üyeyi başkan seçebilir. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca, biri

Üniversiteden ve diğeri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki

yedek üye seçer.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan

ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi

ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla kendilerine tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 47- (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için diğer koşulları

sağlayan öğrenci; danışmanın tezin yazım kurallarına uygunluğunu yazılı olarak belirttiği gö-

rüşü ile doktora tezinin ciltlenmiş, tez çalışması orijinallik raporu eklenmiş en az üç kopyasını

Enstitünün belirlediği şekilde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim

eder. Tezi şekil yönünden Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, Enstitü Yönetim

Kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru ha-

linde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci,

koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz

ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-

seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-

misyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası

elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-

retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 48- (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 45 kredi on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Sanatta yeterlik dersleri, Enstitü anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile belirlenir. Lisansüstü dersler, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylar-
da,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozuklu-
ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Süre
MADDE 49- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren ancak tez, sergi, gösteri, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on
dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman ataması

MADDE 50- (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak
Üniversite kadrosunda bulunan bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye
önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanır. Danışman atanıncaya kadar, bu görev Enstitü anasanat dalı başkanı tarafından yü-
rütülür. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-
larda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, gösteri, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yük-
sek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasına kayıt yaptırabilmesi için, kredili ve kredisiz
tüm derslerini başarması gerekir.

(3) Danışman, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir ve Enstitü Yönetim Kurulu
ile atanır.

(4) Danışmanın Üniversiteden ayrılması durumunda, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
danışman ataması ve/veya danışman değişikliği önerisinde bulunabilir.

(5) Danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapıla-
bilir.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni da-
nışman atanabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 51- (1) Tez, sergi, gösteri veya proje çalışmasını veya raporunu veya uygu-
lamalı (film, resital, konser, temsil) çalışması hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi
veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir eser metnini, Ens-
titü tez ve proje yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini, projesini
ve raporunu veya uygulamalı çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Tezi/çalışması, jüri önünde savunulmaya uygun ve değer görülen öğrenci, tez savunma sınavına
girmek üzere, danışmanının tezin Enstitü proje/tez yazım kılavuzu kurallarına uygun ve savu-
nulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren tez/proje çalışması orijinallik raporu alınması ve
kullanılması usul ve esaslarında belirtilen şartlara uygun intihal raporu eklenmiş başvuru di-
lekçesini, sanatta yeterlik çalışmasının üç kopyasını Enstitü tarafından belirlenen şekilde Ens-
titüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin olarak danışman tarafından alınmış imzalı
intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Öğrenci tüm belgeleri Enstitüye eksiksiz teslim etme-
sinin ardından en erken 15 gün sonra tez savunmasına girebilir.

1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ve Ens-

titü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yük-

seköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, sınav

öncesi kendi aralarından bir başkan seçer. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Yö-

netim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.

Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik öğrencileri ve

öğretim üyelerinin katılımına açık olarak yapılabilir. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının su-

nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak sanatta yeterlik

çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi ve/veya sanatta

yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği

kesilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, film, temsil gibi sanatta

yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bu-

lunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans

derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar

için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 52- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki tez/eser çalışmasıyla ilgili temel konular ve kavramlarda kapsamlı bilgi, beceri ile sen-

tez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik

sınavına girer.

(2) Üniversitenin yeterlik sınavları; Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki

kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz tüm derslerini ba-

şarmış olması gerekir. Öğrenci en erken, kredili ve kredisiz tüm derslerin bitirilmesini takip

eden dönemde yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en

geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna

kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girme isteğini, ilan edilen

yeterlik sınav dönemlerinde Enstitüye yazılı olarak bildirir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına

girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir

ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman

dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.
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(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan ya da sınava katılmayan
öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına
geçen öğrenciler, ilgili programın koşullarını yerine getirerek mezuniyete hak kazanabilirler.

Tez izleme komitesi
MADDE 53- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anasanat dalı

başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda ikinci tez danışmanı talebi halinde komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 54- (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde

yapacağı araştırmanın başlığını, konusunu, amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, savunma talebini içeren
ve danışmanınca onaylanan tez önerisi ile dilekçesini Enstitüye bildirir. Öğrenci, tez önerisi
ile ilgili yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine
iletir. Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci
ilgili savunmadan başarısız sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine
veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrencinin gerekçeli yazılı talebi ile yeni bir danışman, yeni
bir tez konusu belirlenebilir veya yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Tez önerisiyle il-
gili çalışmaya aynı danışmanla devam eden bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu
değiştirilen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Tez önerisi bu sa-
vunmada da reddedilen ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi
toplantıları en az dört ay aralıkla gerçekleşir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce ko-
mite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir
sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan tez izleme komitesi toplantılarının
ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu Enstitüye
iletilir. Tez önerisi ile birinci tez izleme komitesi toplantısı aynı dönem içerisinde yapılamaz
ve aralarında en az dört ay aralık olması gerekir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(7) Tez önerisinin süresi içerisinde iki defa üst üste verilmemesi ve/veya tez izleme ko-
mitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunulması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

(8) Öğrenci, tez savunmasına girene kadar tez izleme komitesi toplantılarına düzenli
olarak katılmak zorundadır. Tez izleme komitesi toplantısına üst üste iki kez veya aralıklı olarak
üç kez katılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin tez savunma sınavına girebil-
meleri için; tezi/yeterlik çalışması ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makale-
sinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması
veya kişisel bir etkinlik (gösteri, dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları
ve benzeri) yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayımda tez danışmanları ortak
yazar olarak yer alabilir. İlgili yayımda, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 55- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Bu diploma, Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından
imzalanır.

(2) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla
sanatta yeterlik çalışması, tez çalışması orijinallik raporu ile Enstitü tarafından belirlenen şe-
kilde en az üç kopyası eklenmiş olarak sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eder. Çalışması şekil yönünden Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci,
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yö-
netim Kurulu, başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Sanatta yeterlik programından mezun olan öğ-
rencinin geçici mezuniyet belgesi veya diploma aslı resmi vekalet verdiği vekile verilebilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 56- (1) Her türlü tebligat, öğrenciye imza karşılığı elden teslim veya Üniver-

siteye kayıt esnasında bildirdiği adresine posta aracılığı ile yapılır. Tebligata elverişli bir elek-
tronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat
yapılabilir.

(2) Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci so-
rumludur. Öğrencilerin Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bil-
dirmemeleri veya yanlış/eksik bildirmeleri halinde tebligat yapılmış sayılır.

E-posta adresi
MADDE 57- (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya Enstitüdeki eğitim-öğretim ile
ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.
(3) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal

edilir.
(4) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri

iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Lisansüstü program kontenjanları
MADDE 58- (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenir. Tezli yüksek lisans ve doktora ve
sanatta yeterlik programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz
yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16
öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde
ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan
%50’ye kadar artırılabilir.

Ek süre
MADDE 59- (1) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşama-

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

İlişik kesme
MADDE 60- (1) 8/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre yük-
seköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime
devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, kendi isteği ile kaydını alanların, kayıtlı oldukları
programdaki azami sürelerini tamamlamış olanların Enstitü ile ilişikleri kesilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 61- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62- (1) 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Do-

ğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(2) 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılından önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler

için, bu yarıyıldan önceki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba katılmaz.
Yürürlük
MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başından

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“d) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans programına başvuracak adayların
YDS’den en az 50 veya ÖSYM/YÖK tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.”

“a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde, yabancı dil puanı şartı aranan programlarda
adayların ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve YDS veya mua-
dili bir sınavdan alınan yabancı dil puanının %10’unun toplamı 100 üzerinden en az 60, yabancı
dil şartı aranmayan programlarda ise adayların ALES puanının %60’ı ile lisans mezuniyet not
ortalamasının %40’ının toplamı 100 üzerinden en az 60 olmak şartıyla kontenjan ilan edilen
her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılır, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilgili
anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilir ve bu adaylar
yüksek lisans programına asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Konservatu-
var ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının ilgili enstitü anasanat dalları yüksek lisans prog-
ramlarına öğrenci olarak kabulünde ise adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik
sınavı notunun %50’si ile lisans not ortalamasının %50’si alınarak sıralama yapılır ve adaylar,
en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara
yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilenler yüksek lisans programında asil öğrenci olarak kayıt
yaptırma hakkı kazanmış olur. Kontenjan ilan edilen programlar için asil listedeki kontenjan
kadar da yedek öğrenci adayı ilan edilir ve asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine bu sıra-
lamaya göre kayıt yapılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(7) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a)

bendi kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans programına başvuracak aday-
ların yabancı dil sınavlarından almaları gereken puana ilişkin hükümler 2022-2023 eğitim-öğ-
retim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmaya başlar.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                               1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910



1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8692 

—— • —— 
Ereğli (Konya) 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8742 

—— • —— 
Geyve Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8812 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910 

 

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 8753 

—— • —— 
Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8755 

—— • —— 
Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8802 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8831 
 

—— • —— 
 

Kütahya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8849 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3.500.000 DOZ BİVALAN ORAL POLİO AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “3.500.000 Doz Bivalan 

Oral Polio Aşısı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, 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 IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 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 (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2. Teklifler 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 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, 15.08.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 8873/1-1 
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20 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Rize Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 20 Kalem Spor Malzemesi 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine, aynı listede 

yer alan marka/model ve teknik özelliklerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinin MADDE 20 - AÇIK TEKLİF 

USULÜ ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak 

bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İhale Evrakı Bedellidir. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüz Mahalli Satınalma 

Komisyonunda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ile sair ihale evrakı, 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve çıktısı 

alınabilmekte olup, Komisyonumuzca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen (130,00 TL.) şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

2- Teklifler 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, ihale günü, en geç saat 12’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz Mahalli Satınalma 

Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4- İhalenin konusu mal/malzemenin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

6- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

İhale Tarihi : 10.08.2022 

İhale Kayıt No : 2022/755538  

Talep Takip No : BSMMTB7JM2 

    8928/1-1 
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1.500 ADET KATI HAL SÜRÜCÜSÜ SSD SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri 

Genel Koordinatörlüğü İdari ve Mali İşler Ünitesi ihtiyacı 1.500 adet Katı Hal Sürücüsü SSD 

Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Western Digital (WD), Sandisk, Kingston, Crucial, 

Kioxia veya Hikvision markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 

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

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, istenilen marka, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 09.08.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Western Digital (WD), Sandisk, Kingston, Crucial, 

Kioxia veya Hikvision markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSLMFJEL02 

    8943/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığından: 

1 - İdareye İlişkin Bilgiler: 

1.1. İdarenin: 

a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA 

c) Telefon numarası : 310 58 58-1608  

d) Faks numarası : 339 00 53 

e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr  

f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ 

g) İhale yapılacak yer  : Encümen Toplantı Odası 

2 - İhalenin Konusu: 

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda 

özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi gereğince, Başkanlık 

Makamının 15/03/2022 tarih ve 2058 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye 

Encümenince (İhale Komisyonu) 06/09/2022- 08/09/2022 tarihlerinde listede belirtilecek saatte 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun; 14 adet Daire ile ilk 7 adet parsel ihalesi 45. maddesi uyarınca 

Açık Teklif Usulü, 8. sıradaki parsel İhalesi 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 

satılacaktır. 

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati: 

İHALE TARİHİ: 06/09/2022 
(Bu parsellerin satışı 45. madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.) 

DAİRE LİSTESİ 
BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT BİLGİLER 

SI
R

A 
N

O
 

M
AH

AL
LE

Sİ
 

AD
A 

PA
R

SE
L 

N
O

 

BL
O

K 
N

O
 

KA
T 

N
O

 

N
O

 
BA

Ğ
IM

SI
Z 

R
U

H
SA

T 
m

2  

Bİ
N

A 
C

EP
H

ES
İ 

M
U

H
AM

M
EN

 
BE

D
EL

 (T
L)

 

%
 3

 G
EÇ

İC
İ 

TE
M
İN

AT
 

(T
L)

 

İH
AL

E 
SA

AT
İ 

1 GÜLVEREN 27811/5 B 2. KAT 25 50 GÜNEY-BATI 1,500,000.00 45,000.00 14:00 
2 GÜLVEREN 27811/5 B 3. KAT 35 50 GÜNEY-BATI 1,500,000.00 45,000.00 14:10 
3 GÜLVEREN 27811/5 B 7. KAT 61 50 KUZEY-DOĞU 1,750,000.00 52,500.00 14:20 
4 GÜLVEREN 27811/5 C ZEMİN 6 70 GÜNEY-BATI 2,000,000.00 60,000.00 14:30 
5 GÜLVEREN 27811/5 C 1. KAT 11 70 KUZEY-BATI 2,100,000.00 63,000.00 14:40 
6 GÜLVEREN 27811/5 E 1. KAT 21 60 KUZEY-DOĞU 1,750,000.00 52,500.00 14:50 
7 GÜLVEREN 27811/5 E 2. KAT 28 60 KUZEY-BATI 1,750,000.00 52,500.00 15:00 
8 GÜLVEREN 27811/5 E 4. KAT 42 60 BATI 1,750,000.00 52,500.00 15:10 
9 GÜLVEREN 27811/5 E 4. KAT 45 60 KUZEY-DOĞU 1,850,000.00 55,500.00 15:20 

10 GÜLVEREN 27811/5 E 4. KAT 46 50 DOĞU 1,750,000.00 52,500.00 15:30 
11 GÜLVEREN 27811/5 E 5. KAT 54 50 DOĞU 1,750,000.00 52,500.00 15:40 
12 GÜLVEREN 27811/5 E 6. KAT 60 60 KUZEY-BATI 1,850,000.00 55,500.00 15:50 
13 GÜLVEREN 27811/5 E 6. KAT 63 60 DOĞU 1,850,000.00 55,500.00 16:00 
14 GÜLVEREN 27811/5 E 7. KAT 71 60 DOĞU 1,850,000.00 55,500.00 16:10 
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İHALE TARİHİ: 08/09/2022 

(Bu parsellerin satışı 45. madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.) 

PARSEL LİSTESİ 
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1 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 

ZAFER 

(MURATPAŞA) 
1720 15 259 TAM Boş 

Konut İkiz P.A.İ.Y. hmax= 

11.50 m 
1,813,000.00 54,390.00 14:00 

2 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 

AYANOĞLU 

(VARSAK) 
202 7 411 TAM Boş 

Ticari Ayrık E=1.00 h 

max=30.50 m 
1,233,000.00 36,990.00 14:10 

3 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 

DEMİREL 

(VARSAK) 
2909 20 500 TAM Boş 

Konut Ayrık TAKS=max 0.40 

E=0.75 hmax= 15.50 m 
1,125,000.00 33,750.00 14:20 

4 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 

DEMİREL 

(VARSAK) 
2936 25 540 TAM 

Kısmi 

Dolu 

Konut Ayrık TAKS=max 0.40 

E=0.75 hmax= 15.50 m 
1,269,000.00 38,070.00 14:30 

5 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 

DEMİREL 

(VARSAK) 
2958 28 

108 

7 
TAM Boş 

Konut (İBT) Ayrık 

TAKS=max 0.40 E=0.75 

hmax= 15.50 m 

3,532,750.00 105,982.50 14:40 

6 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 

DEMİREL 

(VARSAK) 
3279 13 500 TAM Boş 

Konut Ayrık TAKS=max 0.40 

E=0.75 hmax= 15.50 m 
1,175,000.00 35,250.00 14:50 

7 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 

DEMİREL 

(VARSAK) 
3280 13 532 TAM Boş 

Konut Ayrık TAKS=max 0.40 

E=0.75 hmax= 15.50 m 
1,250,200.00 37,506.00 15:00 

İHALE TARİHİ: 08/09/2022 

(Bu parselin satışı 36. madde uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.) 

8 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 

DEMİREL 

(VARSAK) 
2955 9 

445 

8 
TAM Boş 

Konut (İBT) Ayrık 

TAKS=max 0.40 E=0.75 

hmax= 15.50 m 

14,488,500.00 434,655.0 0 15:10 

3 - İhaleye Katılabilme şartları: 

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar 

aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir. 

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler: 

İhaleye girecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı 

şartları taşımaları gerekir. Ayrıca; 

a - Gerçek Kişi İse; 

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 
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- Geçici Teminat makbuzu, 

- Şartname alındı makbuzu. 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı) 

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi 

- İç zarf (Kapalı teklif İhalede) 

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği 

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

b - Tüzel Kişi İse; 

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

- Geçici Teminat makbuzu. 

- Şartname alındı makbuzu. 

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi 

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık) 

 - Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 

- İmza sirküsü. 

- İç zarf (kapalı Teklif İhalede) 

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale 

giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer 

giderler alıcıya aittir. 

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır. 

İhale bedelinin tamamı ile ihale masrafları peşin olarak tebliğ tarihini müteakip 15 gün 

içerisinde ödenecektir. 

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya 

www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL 

karşılığında satın alabilirler. 

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar. 

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar 

kabul edilmeyecektir. 

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni (İhale 

Komisyonu) yetkilidir. 

 8821/1-1 
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BELEDİYEMİZE AİT UN FABRİKASI İÇERİSİNDEKİ BÜTÜN EKİPMANLARIN 

SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İhalenin konusu: 

1.1. Konya İli, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 1663 ada, 3 parsel sayılı 

taşınmaz üzerinde bulunan Un Fabrikası içerisindeki bütün ekipmanların (Şartname ekinde 

sunulan ekipmanların) bir bütün şekilde satışı. 

2- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: 

2.1. İhale, 16.08.2022 Salı günü saat 15.00’te Belediye Encümeni tarafından Horozluhan 

Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/64 Selçuklu/KONYA 

adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. 

3- İdarenin Yetkisi: 

3.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen 

serbesttir. 

4- Muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihalenin yapılış şekli: 

4.1. İhale konusu işin muhammen bedeli 5.750.000,00 TL + KDV(%18) (BeşMilyonYediYüz 

ElliBinTürkLirası+KDV)’dir. 

4.2. Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü 172.500,00 TL. (YüzYetmişİkiBinBeşYüz 

TürkLirası)’dır. 

4.3. İhale, 2886 Sayılı DİK’in 35 (a) maddesi ve ihale şartnamesi dahilinde kapalı teklif 

(artırma) ihale usulü ile satılacaktır. 

5- İhale şartnamesinin temini: 

5.1. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini Konevi Mh. Millet 

Cd. No: 14/8 Kat: 1/105 Meram/KONYA adresinde bulunan, Mali Hizmetler Dairesi 

Başkanlığımız Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinden 500,00 TL (BeşYüzTürkLirası) 

bedel karşılığında temin edebileceklerdir. 

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ile müracaat yeri ve zamanı: 

6.1. Dilekçe, 

6.2. Tebligat için adres beyanı, 

6.3. Gerçek kişi olması halinde: 

6.3.1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), 

6.3.2. İmza beyannamesi, 

6.4. Tüzel kişi olması halinde: 



1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler, 

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış belge, 

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri, 

6.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine 

herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No: 14/8 Kat: 1/104 

Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.) 

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf, 

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin 

ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, 

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar 

Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları 

makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden 

herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit 

içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

6.10. İhaleye başvuracak istekli şartname ekindeki listede belirtilen tüm ekipmanların 

yerinde eksiksiz olduğunu gördüğüne dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak yazılı 

belgeyi imzalayarak hazırlamış oldukları ihale dosyasına koyacaktır. 

6.11. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. 

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No: 14/8 Kat: 1/105 Meram/KONYA 

b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4930-4932-4956 

6.12. İsteklilerin, usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale dosyasını içeren teklif 

zarfını, 16.08.2022 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar Konevi Mh. Millet Cd. No: 14/5 

Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen 

teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7- İhaleye katılamayacak olanlar: 

7.1. 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak 

geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. 

İlan olunur. 

 8818/1-1 
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İBRELİ YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Hendek Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 12/08/2022 

Saati 14:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatıs.ogm.gov.tr 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici Teminat 
Adet M3/Ster/K 

1 AKSU OİŞ 
İbreli + Yapraklı Dikili 

Ağaç 
 2307 617.173 1 1.210,00 22.403,0 0 

2 AKSU OİŞ 
İbreli + Yapraklı Dikili 

Ağaç 
 650 2654.452 1 1.650,00 131.395, 00 

 TOPLAM   2957 3271.625 2 2.860,00 153.798, 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın 
tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale 
ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme 
Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı 
yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış 
Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. 
Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 
aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 

% 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 
Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin 

olarak alınacaktır. 
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek 

olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin 
edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış 
Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin 
miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres: Rasimpaşa Mahallesi 
Telefon: 0(264) 614 6094 
Fax No: 0(264) 614 6093 8865/1-1 
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RESTORAN NİTELİKLİ TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ  

İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

1- İşletmesi, Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne ait olan, aşağıdaki listede adres ve 

nitelikleri belirtilen taşınmazın 7 (yedi) yıl süreliğine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35'inci 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile kira ihalesi yapılacaktır. 

2- İhale 11.08.2022 tarihinde saat:14:00’da başlayacaktır. İhale, Hasanefendi Mah. 1904 

Sok. No: 15 Efeler/AYDIN adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır. 

3- İhaleye katılacak olan; 

Gerçek Kişiler; 

3.1.  Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, 

3.2.  Nüfus cüzdan fotokopisi, 

3.3.  Vekâleten katılacaklar vekâletname aslı ve noter tasdikli örneği, 

3.4.  İkametgâh ilmühaberi, 

3.5.  İletişim bilgileri beyanı, 

3.6.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

3.7.  %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, 

3.8.  İhale tarihinden önce alınmış ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 

3.9.  Kafe ya da Restoran ya da Pastane işletmesi için, Türkiye genelinde aynı isim adı 

altında; isteklinin en az 3 (üç) yıldan bu yana eşdeğer 3 (üç) işyerini kendi adına işlettiğine dair 

belge aslı veya noter tasdikli örneği; ya da en az 3 (üç) şubesi (franchising franchise) olan firma 

ile yapmış olduğu sözleşme aslı veya noter tasdikli örneği; ya da franchise belgesini istekliye 

veren firmanın en az 3 (üç) şube işlettiğini gösteren belge aslı veya örneği; 

3.10.  Son 2 (iki) yıla ait ciro ortalamasının 2.000.000,00-TL'nin (İkimilyonTL) altına 

düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve 

gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının 

gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi 

beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu) gösterir belge,  

3.11.  İsteklinin, Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya 

tüzel kişilerin her birinin; yine gerçek ve tüzel kişiler için istenilen belgelere haiz olmaları 

gerekmekte ve bu esaslara göre temin edecekleri belgeleri; 

Tüzel Kişiler; 

3.12.  Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, 

3.13.  Kuruluş sözleşmesinin aslı, 

3.14.  Yönetim Kurulu imza sirküleri,  

3.15.  Adres ve iletişim bilgileri beyanı,  

3.16.  Vergi levhası, 

3.17.  Oda sicil kayıt belgesi, 

3.18.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

3.19.  %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, 

3.20.  Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam 

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekâletname aslının noter 

tasdikli örneğini, 
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3.21.  İhale tarihinden önce alınmış ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 

3.22.  Kafe ya da Restoran ya da Pastane işletmesi için, Türkiye genelinde aynı isim adı 

altında; isteklinin en az 3 (üç) yıldan bu yana eşdeğer 3 (üç) işyerini kendi adına işlettiğine dair 

belge aslı veya noter tasdikli örneği; ya da en az 3 (üç) şubesi (franchising franchise) olan firma 

ile yapmış olduğu sözleşme aslı veya noter tasdikli örneği; ya da franchise belgesini istekliye 

veren firmanın en az 3 (üç) şube işlettiğini gösteren belge aslı veya örneği;  

3.23.  Son 2 (İki) yıla ait ciro ortalamasının 2.000.000,00-TL'nin (İkimilyonTL) altına 

düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve 

gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının 

gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi 

beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu) gösterir belge, 

3.24.  İsteklinin, Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya 

tüzel kişilerin her birinin; yine gerçek ve tüzel kişiler için istenilen belgelere haiz olmaları 

gerekmekte ve bu esaslara göre temin edecekleri belgeleri; 

İhale günü ihalenin başlangıç saati olan saat: 14:00’ a kadar, Hasanefendi Mah. 1904 Sok. 

No: 15 Efeler/AYDIN adresinde bulunan toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına 

eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

İstekliler yukarıda istenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini ibraz etmek 

zorundadır. 

4- İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'nci maddesine göre hazırlayacakları 

teklif zarflarını, 11.08.2022 Perşembe günü saat: 14.00'ye kadar Hasanefendi Mah. 1904 Sok.   

No: 15 Efeler/AYDIN adresindeki toplantı salonunda, İhale Komisyonu Başkanlığına sıra 

numaralı alındı belgesi karşılığında vermeleri gerekmektedir. 

5- İstekliler, yukarıdaki listede belirtilen ihaleye ilişkin şartname ve eklerini Hasanefendi 

Mah. 1904 Sok. No: 15 Efeler/AYDIN adresinde bedelsiz görebilir veya 250,00 TL karşılığı 

temin edebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. 

Aksi takdirde ihaleye katılamaz. 

6- İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir. 

7- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

8- İhale Komisyonu olarak, Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

İş bu ilan 8 maddeden ibarettir. 

S. 

No 
İlçe Adresi Niteliği Kullanım Alanı (m²) 

Tahmini Yıllık Kira Bedeli 

(TL/YIL)+ KDV 

Geçici Teminatı 

(TL) 

1 Kuşadası 

Türkmen Mahallesi 

Atatürk Bulvarı 

50/5 ve 50/6 

Restoran 
Kapalı Alan = 129,00 

Açık Alan = 224,00 
1.032.000,00 TL 30.960,00 TL 

    8858/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST  

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION-QCBS) 

REPUBLIC OF TURKEY 

MINISTRY OF ENVIRONMENT, URBANISATION AND CLIMATE CHANGE 

(MOEUCC) GENERAL DIRECTORATE of CONSTRUCTION AFFAIRS (GDCA) 

SEISMIC RESILIENCE AND ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS 

PROJECT 

Technical Assistance for Advanced Engineering Practices and Capacity Building 

Reference No: (WB/CS-TA-02) 

This request for expressions of interest follows the General Procurement Notice for this 

project that appeared in UNDB with reference no WB P770739-06/21. 

The Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change has received financing 

from the World Bank toward the cost of the Seismic Resilience and Energy Efficiency in Public 

Buildings Project (SREEPB) and intends to apply part of the proceeds for consulting services. In 

addition to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) loan, advanced 

technical assistance and capacity building component of the Project will be supported through a 

Recipient Executed Trust Fund (RETF) which is financed by the Government of Japan and 

managed by the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 

The General Directorate of Construction Affairs (“GDCA”) of the Ministry of 

Environment, Urbanization and Climate Change (MoEUCC) serves as the main implementing 

agency for the Project. A project implementation unit (PIU) has been established under GDCA to 

manage the activities related to the Project. The project investments will focus primarily to 

improve the disaster resilience and energy savings in selected central government buildings, and 

to strengthen the policy framework and institutional capacity to develop, finance and implement 

resilient and sustainable public buildings in Turkey. 

The consulting services (“the Services”) require the Consultant to (i) explore current 

seismic retrofit and energy efficiency practices and challenges in Turkey within the private and 

public sector (ii) identify proven best engineering practices for seismic retrofit and EE of existing 

buildings and for improved design of new buildings, minimizing the cost, construction time, and 

service disruption during works (iii) develop training programs (workshops, online and in-person 

training courses, seminars, etc.) and prepare technical reports, handbooks and guidelines on 

identified engineering techniques for both existing and new buildings (iv) review global best 

practices for rapid, low-cost, robust, and consistent engineering assessments of buildings and the 

potential development of similar tools for use in Turkey (v) provide technical assistance for the 

application of selected retrofit techniques to a subset of public buildings that will be retrofitted 

under Component 1 of the SREEPB Project (vi)study feasibility of selected retrofit techniques on 

five (5) case study buildings that will be provided, (vii) organize a technical site visit abroad to 

investigate the best practices on retrofitted buildings. 

Following table briefly indicates the tasks to be provided under the scope of the Services. 
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Table 1: Scope of the Services 

No Description of the Services 

(i) Preparation of Inception Report and Methodology 

(ii) 
Identify innovative and energy efficient engineering approaches for strengthening 

existing buildings and design of new buildings 

(iii) Organize Technical Study Visit 

(iv) 
Technical assistance for the practical implementation of selected techniques on a sub-set 

of buildings in Turkey 

The estimated duration for the Services listed in Table 1 is envisaged as 28 months in 

total. The detailed Terms of References (TOR) for the Services can be found at the following web 

page address: https://kamuguclendirme.csb.gov.tr/ 

The General Directorate of Construction Affairs (GDCA) now invites eligible consulting 

firms to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide 

information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to 

perform the Services. 

The selection criteria for the short-listing are: 

● The Consultants should be in the consulting business for not less than the last 10 years 

prior to the deadline for submission of interests. 

● The Consultants should have at least 10 years of structural retrofit experience including 

the structural assessment, development of retrofitting designs, cost estimation, and experience on 

working with innovative technologies that are demonstrated to minimize disruption to building 

occupants and reduce construction time and costs while achieving the same structural retrofit 

objective. Providing supervision or design revision services during the implementation of the 

retrofitting works would be an asset. 

● The Consultants should have at least 5 years of experience in energy efficiency in 

buildings, including energy auditing, development of technical designs for renovated buildings, 

designs of new buildings, building certification and/or building measurement, verification and 

commissioning. 

● The Consultants should demonstrate sound administrative and financial capacity 

● The Consultants should demonstrate availability of the key experts for the performance 

of the services described in the TOR. 

Note: Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage. 

Interested consulting firms are also encouraged to provide the below list: 

● Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, 

year of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years 

(2017-2018- 2019-2020-2021), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise, 

brief description of ongoing assignments; 
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● Details of most relevant five (5) contracts undertaken for the past ten years, including 

value of consulting services and value of works, closed area, location, number of staff involved in 

the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of services, 

source of financing, type of services provided, contract commencement and completion dates, 

brief description of the contract; 

Note: GDCA reserves sole right to request Consultant for verification of any submitted 

document/information in accordance with the applicable Law. 

The attention of interested Consultants is drawn to the Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, 

and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 and 

The Bank's ‘Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed 

by IBRD Loans and IDA Credits and Grants,’ (revised as of July 01, 2016) (‘Anticorruption 

Guidelines’). 

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications but should 

indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. 

In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture should have a legal entity and 

shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected. Interested consultants 

should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub-

consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” 

and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Consultants shall 

submit only one EOI either individually as a single consultant or as a partner in a joint venture. 

Consultants may associate with more than one firm or joint venture in the capacity of a sub-

consultant. No firm can be a sub- consultant while submitting an EOI individually as a firm or as 

a partner of a joint venture. Sub-consultants’ experience will not contribute in evaluating the 

experience of the interested single consultant or joint venture. Sub-consultants’ qualifications and 

experience will only be considered in evaluating the personnel capacity of the interested single 

consultant or joint venture. 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection 

(QCBS) method set out in the Procurement Regulations. 

Further information can be obtained at the address below from 10.00 a.m. to 4:00 p.m. 

(Turkey Local-Time). 

Expressions of interest to be clearly marked “Technical Assistance for Advanced 

Engineering Practices and Capacity Building (WB/CS-TA-02)” must be delivered in a written 

form to the address below in person or by e-mail or courier by indicating the title and the 

reference code by August 24, 2022 till 4:00 p.m. (Turkey Local-Time). 

Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change  

General Directorate of Construction Affairs 

External Investments Department 

Attn  : Esra Turan Tombak (Project Director) 

     Mustafa Kemal Mahallesi, 2082. Cadde, No: 52, 06510 Çankaya / ANKARA 

Tel   : 0312 480 07 50 

E-mail : ihale.dky@csb.gov.tr 

web-site : https://kamuguclendirme.csb.gov.tr 

    8898/1-1 
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HOBİM ARŞİVLEME VE BASIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNDEKİ 
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA AİT PAYLARIN 

SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığından: 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF veya Fon), Hobim Arşivleme ve Basım 

Hizmetleri Anonim Şirketindeki %100 oranındaki payını, kapalı teklif isteme ve açık artırma 
yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 
sunmaktadır. 

İhale Konusu 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait %100 oranındaki 10 TL nominal değerli 2.240.000 

adet Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri Anonim Şirketi paylarının satışı. 
Muhammen Bedel 
120.000.000,00 (yüzyirmimilyon) TL 
Teminat 
1- İhaleye katılım teminatı 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) TL’dir. 
2- Teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu kabul edilecektir. 
3- Nakit teminatın tercih edilmesi halinde TMSF’nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Esentepe Kurumsal Şube nezdindeki TR790001500158007294368256 IBAN TL hesabına 
“Hobim Arşivleme Satış İhalesi Katılım Teminatı” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. 

4- Banka teminat mektubunun tercih edilmesi halinde banka teminat mektubunda; 5411 
sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış olması, TL 
cinsinden kesin ve süresiz olması, katılımcının doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim ve 
kontrolünü sahip olduğu bankalardan alınmış olmaması şartları aranacaktır. 

5- İhaleyi kazanan yatırımcı teminat oranını, teklif tutarının %10’una yükseltecektir. 
6- İhalenin, Fon Kurulu tarafından onaylanmasına veya iptal edilmesine değin teminat 

iadesi yapılmayacaktır. 
7- “Şartname”de belirtilen hususların gerçekleşmesi halinde yatırılan teminatlar Fona irat 

kaydedilir. 
Son Teklif Verme Tarihi ve Yeri 
Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 09.09.2022 

tarihi saat 17:00’a kadar “TMSF, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere 
Caddesi No: 143 Esentepe, 34394 Şişli/İSTANBUL” adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
İhale Tarihi ve Yeri 
Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 12.09.2022 tarihinde, saat 10.00’da “TMSF, 

İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, 34394 
Şişli/İstanbul” adresinde, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacaktır. 

Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır. 
Yatırımcılarda Aranan Koşullar 
1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel 

kişiler ihaleye katılamazlar. 
2- Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 

Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanun kapsamında Fonun kayyım olarak görevlendirildiği şirketler ve gerçek 
kişiler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki 
veya irtibatı olan veya bu kapsamda haklarında soruşturma ve kovuşturma devam eden gerçek ve 
tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. 

3- “Şartname”de yer alan koşulları yerine getiremeyen Yatırımcılar ihaleye katılamazlar. 
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Şartname Temini ile İnceleme İzni ve Tanıtım Kitapçığı 
1- “Şartname” ücreti 5.000 (beşbin) TL olup TMSF’nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Esentepe Kurumsal Şube nezdindeki TR790001500158007294368256 IBAN TL hesabına 
“Hobim Arşivleme Şartname Ücreti” açıklamasıyla yatırılacaktır. Şartname ücreti Fona irat 
kaydedilir. 

2- Yatırımcılara, gizlilik taahhütnamesi imzalamaları, güncel imza sirkülerlerini/imza 
beyannamelerini sunmaları ve TMSF’nin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal 
Şube nezdindeki TR790001500158007294368256 IBAN TL hesabına “Hobim Arşivleme Tesis 
Ziyaret ve Tanıtım Kitapçığı Ücreti” açıklamasıyla 15.000 (onbeşbin) TL yatırmaları koşullarıyla 
Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri Anonim Şirketinde tesis ziyaret ve inceleme yapma izni 
ile tanıtım kitapçığı verilecektir. “Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri Anonim Şirketi Tesis 
Ziyaret İzni ve Tanıtım Ücreti” Fona irat kaydedilecektir. 

3- İlgilenen yatırımcılar, kendilerini tanıtıcı bir dosya ile başvurmaları koşuluyla 
“Şartname” ve “Tanıtım Kitapçığı”nı ilan tarihinden itibaren “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe 34394 
Şişli/İSTANBUL” adresinden temin edeceklerdir. 

4- İncelemede edinilen bilgi ve belgeler ile tanıtım kitapçığında yer alan her türlü bilgi ve 
belge “Şartname”nin parçası, eki veya devamı niteliğinde olmayıp TMSF’yi ilzam etmez. Bu 
bilgi ve belgelerin eksik/hatalı olması veya farklılıklar içermesi durumunda “Şartname” 
hükümleri esas alınır. Yapılan incelemeden ve tanıtım kitapçığından alınan bilgiler hiçbir surette 
TMSF’yi ve bunların temsilcilerini ve çalışanlarını ilzam etmez. 

İhale Yöntemi 
1- Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri Anonim Şirketi paylarının satış ihalesi, kapalı 

teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle yapılacaktır. İhale, her 
halükarda Fon Kurulunun onayı ile sonuçlandırılacaktır. 

2- Yatırımcılar, “Şartname”de içeriğine yer verilen tekliflerini kapalı zarf içerisinde 
vereceklerdir. 

3- Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecektir. Vadeli ödeme talepleri, 
sözleşme aşamasında dikkate alınacaktır. Peşin bedel üzerinden TL olarak verilmeyen teklifler 
reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

4- Teklif mektuplarının Yatırımcı tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartnamenin 
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif tutarının rakam ve yazı ile açık olarak ve 
hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine 
uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç 
yapılmamış sayılır. 

5- Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacaktır. 
Diğer Hususlar 
1- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, 

satış yapıp yapmamakta veya uygun göreceği yatırımcıya satış yapmakta serbesttir. 
2- Bu ilan ile “Şartname” arasında herhangi bir farklılık ve aykırılık bulunması halinde 

“Şartname” esas alınır. 
3- İhaleye ilişkin diğer hususlar “Şartname”de belirtilmiştir. 
İrtibat 
Ayrıntılı bilgi “TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad.   

No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İSTANBUL” adresinden veya 0.212.340 24 12 / 0.212.340 14 94 
no.lu telefonlardan alınabilir. 

    8855/1-1 
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3 ADET ENDÜSTRİYEL TİP NEM ALMA CİHAZI ALIMI İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Generatörleri için 3 Adet 

Endüstriyel Tip Nem Alma Cihazı Test ve Devreye Alma İşlemleri ile Birlikte Teslimi İşi İhale 

Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/703702 

1- İdarenin : 

a ) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL 

b ) Telefon ve Faks No : Tel:(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks: (0212) 875 10-13 

c ) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2- İhale Konusunun : 

a) Niteliği : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

Generatörleri için 3 adet endüstriyel tip Nem Alma Cihazı 

test ve devreye alma işlemleri ile birlikte teslimi 

b) Türü : Mal alımı 

c) Dosya No : 2022 / 15 

d) Şartname Bedeli : 118,00 TL. 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

f) İşin Süresi : 75 (yetmişbeş) takvim günüdür. 

3- İhalenin : 

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü 

b ) Tarihi ve Saati : 23/08/2022 Salı günü - Saat 14.00’de 

4- İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 

47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 TL bedelle aynı adresten 

temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletme Müdürlüğümüz VakıfBank Avcılar 

Çarşı Şb. TR95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile 

birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5- İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 23/08/2022 Salı günü - Saat 14:00’a kadar EÜAŞ 

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli 

taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6- Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda 

istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte 

serbesttir. 

7- Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 8808/1-1 
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IV. GRUP MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK 
TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı  
Tekirdağ ili dahilinde bulunan ER:3426244 sayılı IV. grup maden sahası 3213 sayılı 

Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında, ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması 
şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER:3426244 sayılı sahaya ait bilgiler 01.08.2022 tarihinden itibaren 
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak 
sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usul, esas ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak 
sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00 - 09:30 arasında Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na 
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması 
gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. İhale 
teminat tutarı her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 

Salonu’nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. 
Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir. 

8- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, 
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve 
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 8908/1-1 
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IV. GRUP MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK 
TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı  
Tekirdağ ili dahilinde bulunan ER:3426227 sayılı IV. grup maden sahası 3213 sayılı 

Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında, ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması 
şartı ile ihale edilecektir.  

İhalesi yapılacak ER:3426227 sayılı sahaya ait bilgiler 01.08.2022 tarihinden itibaren 
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak 
sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usul, esas ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak 
sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00 - 09:30 arasında Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na 
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. İhale 
teminat tutarı her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 

Salonu’nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. 
Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir. 

8- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, 
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve 
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 8909/1-1 
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IV. GRUP MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK 
TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı  
Tekirdağ ili dahilinde bulunan ER:3426216 sayılı IV. grup maden sahası 3213 sayılı 

Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında, ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması 
şartı ile ihale edilecektir.  

İhalesi yapılacak ER:3426216 sayılı sahaya ait bilgiler 01.08.2022 tarihinden itibaren 
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak 
sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usul, esas ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak 
sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00 - 09:30 arasında Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na 
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması 
gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. İhale 
teminat tutarı her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 

Salonu’nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. 
Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir. 

8- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, 
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve 
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 8910/1-1 
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IV. GRUP MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK 
TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı  
Tekirdağ ve Edirne illeri dahilinde bulunan ER:3426254 sayılı IV. grup maden sahası 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında, ara/uç ürün üretimine yönelik tesis 
kurulması şartı ile ihale edilecektir.  

İhalesi yapılacak ER:3426254 sayılı sahaya ait bilgiler 01.08.2022 tarihinden itibaren 
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak 
sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usul, esas ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak 
sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00 - 09:30 arasında Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na 
doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. İhale 
teminat tutarı her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 

Salonu’nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. 
Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir. 

8- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, 
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve 
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 8911/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYESİ VE ATIK NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022/2023 KAMPANYA DÖNEMİ MEYDAN TAHMİL TAHLİYESİ VE 

ATIK NAKLİYESİ  hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/736834 

1-İdarenin  

a) Adresi :Yeni Şehir Mah. Alpaslan Türkeş Bulvarı No: 18/36360 

Merkez/KARS 

b) Telefon ve faks numarası : 0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı 

- 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması (90 gün) 

-1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici Loder (90 gün) 

-Kamyonlar ve Loder şoförleri ile birlikte kiralanacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Meydan Sahası 

c) İşin süresi : Kampanya süresince yaklaşık 90 gün (+ -% 20) 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12.08.2022  Cuma günü, Saat 14:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 200,00 TL 

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

almaları zorunludur. 

7-Teklifler, 12.08.2022 saat 14:00’e kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11-İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek 

düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir. 

12- İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı 

Kamu İhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

 8749/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ 

HİZMETİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 
Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/745320 
1- İdarenin 
a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 
b) Telefon No : 0 354 441 10 10 
c) Faks No : 0 354 441 10 18 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2022/2023 Kampanya 

döneminde 1 Çevre Mühendisi, 5 İşçi olmak üzere 
toplam 6 kişi tarafından ( ± %20 toleranslı) 110 takvim 
günü süresince Fabrikamızın ATIKSU ARITIM 
TESİSİNİN İŞLETİLMESİ ve tüm temizlik işlerinin 
yapılması hizmeti işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : Yozgat Şeker Fabrikası 2022/2023 kampanya dönemidir. 

(+-20 toleranslı 110 gün) 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 18.08.2022 -Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

YOZGAT) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. 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 takvim günü 
olmalıdır. 

7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (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. 
    8801/1/1-1  

—— • —— 
MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2022/745258 
1- İdarenin 
a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 
b) Telefon No : 0 354 441 10 10 
c) Faks No : 0 354 441 10 18 
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2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2022 - 2023 Kampanya dönemi süresince (± % 20) (100 

gün), 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 4 Adet 

Damperli kamyonla ve 1 Adet Beko Loder (Ters Kepçe) 

ile tahmini (± % 20) 110.000 ton olmak üzere; kok, kireç 

taşı vs. işletme malzemelerinin günlük olarak stok 

sahasından kullanım yerine 24 saat süre içerisinde 

istenilen zamanlarda getirilmesi, fabrika sahasına gelen 

kok kömürünün nakil araçlarından indirilerek stok 

sahasına tarif edileceği şekilde istif edilmesi, istenilen 

malzemelerin bunkerlere dökülmesi veya iş makineleri 

ile bunkerlere itilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan 

atıkların, pancar ile birlikte fabrikaya gelmiş diğer 

malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk, taş, kum, ot vs.) 

ve pres filtre çamurunun, İdarece gösterilen yerlere 

usulüne uygun olarak taşınması ve tarif edilen şekilde 

istiflenmesi, bu atık yığınlarının günlük tesviye 

edilmesi, yüklenicinin temin edeceği stabilize veya 

uygun malzemelerle, döküm sahalarının tesviyesi ve 

sahaya çıkan yolların nakliye araçlarının çalışmalarına 

uygun hale getirilmesi, beko loderle kazıma, kırma ve 

yükleme işlerinin yapılması şartnamenin kapsamı 

içindedir. 

     Detay ve diğer unsurlar Teknik Şartnamede açıklanmıştır. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : +-%20 Toleranslı 100 Gün 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati :  19.08.2022 -Saat 14:30 

4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

YOZGAT) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. 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 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (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. 

    8801/2/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ 

HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA 

MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/745280 

1- İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2022/2023 Kampanya 

Döneminde Merkez bölge kantarlarında (+/-% 20 

toleranslı) 420.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli 3 

seyyar ve 1 sabit pancar boşaltma makineleri ile 

boşaltılması ve makinenin, bakım-onarım ve revizyonu 

işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Yozgat Şeker Fabrikası 2022/2023 kampanya dönemidir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 22.08.2022 -Saat 14:30 

4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

YOZGAT) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. 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 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (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. 

    8801/3/1-1 
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ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Döneminde ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE ve 

İSTİFLEME HİZMETLERİ hizmet alım ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/745313 

1- İdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızda 2022/2023 Kampanya Döneminde 

yaklaşık (+-% 20 Toleranslı) 110.000 Ton Kristal 

Şekerin (Yaklaşık 55.000 Ton Üretimin İstiflenmesi + 

55.000 Ton İstiften Satış) üretimden gelen Kristal 

Şekerin Şeker Ambarına istiflenmesi ve istiflenen 

şekerin satışı, stok da bulunan eski ve yeni şekerin satışı, 

stok da bulunan eski ve ye şekerin tahmil-tahliye ve 

yüklemesi işi yaklaşık 12 ay süreyle yaptırılması işidir. 

Diğer hususlar Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İşe Başlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 23.08.2022 - Saat 14:30 

4- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

YOZGAT) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. 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 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (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. 

    8801/4/1-1 
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DİVRİĞİ-ÇETİNKAYA İSTASYONLARI ARASI ALTYAPI VE ÜSTYAPI 

İYİLEŞTİRME HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/737678 

1- İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 ve 0 346 222 23 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: 40.000 Hat Metre Mevcut Demiryolu 

Hatlarında Balast Eleme Makinesi ile Eski Balastın Elenmesi, 105.000 Hat Metre Eleme 

Yapılmamış Demiryolu Hattında Makineli Buraj Yapılması, 54102 m3 Yarma ve Yan Ariyet 

Kazısı Yapılması, 27334 m3 Elenmemiş Çakıllı Malzemeden Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 

Malzeme ile Alttemel Yapılması, 26.034 m3 Zemin İyileştirme İçin Ocak Taşından Taş Dolgu 

Yapılması ve Teknik Şartnamede Belirtilen Diğer Muhtelif İşler. 

3- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat, 325 

nolu oda) 22/08/2022 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale TCDD 

Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. (1. Kat,113 nolu oda) 

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosunda (3. kat, 

325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup; İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla 

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosundan (3. kat, 325 nolu oda) 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. 

    8809/1-1 

—— • —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan 

Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    8716/1-1 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 4/D SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, 
Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek 
üzere; 

1- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 165 (yüz altmış beş) adet “Sözleşmeli Personel”, 

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı 
gösterilen şekilde 3 (üç) adet “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. 

3- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak internet sitemizdeki soru-cevap şeklinde hazırlanmış 
olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve personel@aybu.edu.tr e-posta adresine 
sorularını iletebileceklerdir. 

4- Alım Yapılacak 4/B ve 4/D Kadroları için Genel Açıklama ve Şartlar: 
a) Üniversitemize şahsen gelerek veya posta / e-posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 
c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
e) Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya 

ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir 
engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir. 

f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm 
duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü 
tebligat yapılmayacağı için adayların; 

• Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri, 
• Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan 

sunmaları, 
• Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması, 
• Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir. 
• Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir. 
g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan 

başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. 

h) Yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen 
adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz 
tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

i) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında 
fiziksel olarak da istenecektir. Ayrıca gerektiğinde ilanın herhangi bir aşamasında da teyit ve 
kontrol amaçlı bilgi/belge istenilebilecektir. 

j) Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe 
başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması 
olumsuz sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki 
sırayla internet sitemizden ilan edilerek yapılacaktır. 
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k) Atanmaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve 

başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak 

başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel 

durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. 

l) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan 

vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurarak AİBS’ye yüklemesi gerekmektedir. 

m) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal 

ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

n) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

o) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA AİT AÇIKLAMALAR: 

5- Açıklama ve Şartlar: 

a) Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

b) İlana 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlular başvurabilecektir. 

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

e) 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. 

f) KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında 

KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu 

pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.) 

g) İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 5 (beş) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. 

6- Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı: 

a) Başvurular sadece internet üzerinden https://aybu.edu.tr/pdb adresindeki ilgili duyuru 

metninde linki bulunan AİBS (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi) üzerinden kabul edilecektir. 

b) Başvurular 01.08.2022 tarihinde başlayacak 15.08.2022 tarihi mesai bitiminde sona 

erecektir. 

c) Başvuruda istenilen tüm belgeler AİBS’ye pdf olarak yüklenecektir. 

d) Adayların AİBS’de yer alan başvuru bilgilerini doldurmaları, istenilen belgeleri 

sistemdeki uyarılar doğrultusunda ilgili alanlara yüklemeleri ve en altta yer alan “Başvurumu 

Tamamla ve Gönder” butonuyla başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

e) Sistem üzerinden tamamlanmayan, taslak durumunda kalan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

7- Başvuruda İstenilen Belgeler: 

***  Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı 

olmaması gereklidir. 

a) Mezuniyet Belgesi: e-Devletten alınan barkotlu belge. 

b) Nüfus Kayıt Örneği: e-Devletten alınan barkotlu belge. 

c) KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu belge. 
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d) İş Talep Başvuru ve Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi 

Formlar menüsünden indirilip ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme 

yüklenecektir. 

e) SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi: 

• Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet 

Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa sadece e-Devlet 

barkotlu “SGK Hizmet Dökümü”nü sisteme yüklemesi yeterlidir. 

• Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet 

Dökümü’nde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya Meslek Kodu 

işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü”nü hem de bu dökümün işyeri unvan 

listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya 

da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi”ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir. 

f) Sertifika: Eğer ilanın açıklamasında sertifika isteniyorsa ilanın yayımlanma tarihinden 

önce alınmış ilgili sertifika/sertifikalar 

g) Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil puanı isteniyorsa; ÖSYM internet 

sitesinden alınan barkotlu belge. 

h) Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin fotokopisi 

i) Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru 

tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net 

olarak yazılı olan belge (Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir) 

j) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar 

için; son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olması gereklidir. 

• Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması tarafımızca yapılacaktır. 

8- Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar: 

a) Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır. 

b) Başvuru sonrasında mülakat, yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 

c) Adayın KPSS puanının yüksek olması tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için 

belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır. 

e) Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve işe başlamaları için gerekli evraklar 

ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi en geç 07.09.2022 tarihinde 

https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden açıklanacaktır. 

f) Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde 

ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde göreve başlayıp başlamayacağını dilekçe ile AYBÜ 

Personel Daire Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma 

hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.) 

9- İtirazlar: 

a) Sonuçların üniversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 gün 

içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir. 

b) İtirazda bulunmak isteyen aday, AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi 

Formlar menüsünden indireceği “İtiraz Dilekçesi”ni bilgisayarda doldurup çıktı alacak, ıslak 

imzayla imzaladığı itiraz dilekçesini taratarak başvuruda beyan ettiği e-posta adresi üzerinden 

personel@aybu.edu.tr resmi e-posta adresimize gönderecektir. 
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c) Telefonla yapılan veya “b” maddesine uygun olmayan tüm itirazlar geçersiz 
sayılacaktır. 

d) Yapılan itirazlar 3 iş günü içerisinde “Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme 
Komisyonu” tarafından incelenip, itiraza ilişkin sonuçlar üniversitemiz internet sitesinden ilan 
edilecektir. Ayrıca herhangi başka bir tebligat yapılmayacaktır. 

10- Asıl Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir: 
a) Özgeçmiş 
b) Askerlik Durum Belgesi: e-Devlet barkotlu çıktı 
c) Adli Sicil Belgesi: e-Devletten Resmi Kurum / Devlet Memuriyeti seçeneği kullanılmalı 
d) Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge 

oluştur seçeneği kullanılmalı 
e) Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf 
f) Sağlık Raporu: Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan; güvenlik, 

temizlik ve ağır işlerde çalışacak adaylardan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden 
rapor diğer adaylardan ise görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının 
bulunmadığına dair tek hekim raporu istenecektir. 

g) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır. 
11- İlan Edilen Pozisyonlara Ait Bilgiler: 

KOD UNVAN ADET KPSS ARANILAN NİTELİKLER 

TS01 Teknisyen 3 
2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin elektrik-elektronik 

teknolojisi alanından mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

TS02 Teknisyen 1 
2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin elektrik-elektronik 

teknolojisi alanından mezun olmak. 

 Bobinaj dalı mesleki ve teknik eğitim diplomasına 

sahip olmak. 

 Erkek olmak. 

TS03 Teknisyen 1 
2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin elektrik-elektronik 

teknolojisi alanı elektrik tesisatları ve pano montörlüğü 

dalından mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

TS04 Teknisyen 1 
2020 KPSS 

P94 

 Şereflikoçhisar Tuz Gölü Yerleşkesi’nde çalışacaktır. 

 Mesleki ve Teknik Liselerin elektrik-elektronik 

teknolojisi alanından mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

TS05 Teknisyen 3 
2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin inşaat teknolojisi 

alanından mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

TS06 Teknisyen 1 
2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme alanından mezun olmak. 

 Forklift Kullanıcı Belgesi sahibi olmak. 

 Erkek olmak. 

TS07 Teknisyen 1 
2020 KPSS 

P94 

 Şereflikoçhisar Tuz Gölü Yerleşkesi’nde çalışacaktır. 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme alanından mezun olmak. 

 Erkek olmak. 
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TS08 Teknisyen 6 
2020 KPSS 

P94 

 Mesleki Teknik ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim 

Teknolojileri Alanı Ağ işletmenliği, Ağ işletmenliği ve 

Siber Güvenlik ve Bilgisayar Teknik Servisi Ortaöğretim 

alanlarının herhangi birinden mezun olmak. 

 Network, bilgisayar ve bileşenlerinin tamiri, kurulumu, 

montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

 Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya 

sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır 

şartlarda çalışmaya elverişli erkek olmak. 

TS09 Teknisyen 3 
2020 KPSS 

P94 

 Mesleki Teknik ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim 

Teknolojileri Alanı Ağ işletmenliği, Ağ işletmenliği ve 

Siber Güvenlik ve Bilgisayar Teknik Servisi Ortaöğretim 

alanlarının herhangi birinden mezun olmak. 

 Network, bilgisayar ve bileşenlerinin tamiri, kurulumu, 

montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

TK01 Tekniker 7 
2020 KPSS 

P93 

 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar, Bilgisayar 

Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü 

ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim 

Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon 

Sistemleri Ön Lisans programlarının herhangi birinden 

mezun olmak. 

 Network, bilgisayar ve bileşenlerinin kurulumu, tamiri, 

montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

 Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya 

sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır 

şartlarda çalışmaya elverişli erkek olmak. 

TK02 Tekniker 3 
2020 KPSS 

P93 

 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar, Bilgisayar 

Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü 

ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim 

Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon 

Sistemleri Ön Lisans programlarının herhangi birinden 

mezun olmak. 

 Network, bilgisayar ve bileşenlerinin kurulumu, tamiri, 

montaj ve arıza tespiti gibi alanlarda en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

TK03 Tekniker 1 
2020 KPSS 

P93 

 Arıcılık Ön Lisans bölümünden mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

TK04 Tekniker 1 
2020 KPSS 

P93 

 Laboratuvar Teknolojisi Ön Lisans programı mezunu 

olmak. 
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ST01 Sağlık Teknikeri 2 
2020 KPSS 

P93 

 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön 

Lisans programlarının birinden mezun olmak. 

ST02 Sağlık Teknikeri 9 
2020 KPSS 

P93 

 Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans programından mezun 

olmak. 

ST03 Sağlık Teknikeri 2 
2020 KPSS 

P93 

 Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans programından 

mezun olmak. 

 Ön lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 1 yıl 

tecrübeye sahip olmak. 

ST04 Sağlık Teknikeri 2 
2020 KPSS 

P93 

 Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans 

programından mezun olmak. 

 Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya 

sistemine, akşam geç saatlerde ve hafta sonu ağır 

şartlarda çalışmaya elverişli erkek olmak. 

ST05 Sağlık Teknikeri 1 
2020 KPSS 

P93 

 Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans veya 

Fizyoterapi Ön Lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

 Hippoterapi Eğitimi sertifikasına sahip olmak. 

PS01 Psikolog 1 
2020 KPSS 

P3 
 Psikoloji Lisans programından mezun olmak. 

HM01 Hemşire 2 
2020 KPSS 

P3 

 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans 

programından mezun olmak. 

HM02 Hemşire 1 
2020 KPSS 

P3 

 Çubuk yerleşkesinde çalışacaktır. 

 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans 

programından mezun olmak. 

HM03 Hemşire 1 
2020 KPSS 

P3 

 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans 

programından mezun olmak. 

DSP01 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

2020 KPSS 

P93 

 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön Lisans 

programından mezun olmak. 

BP01 
Büro 

Personeli 
1 

2020 KPSS 

P93 

 Radyo ve Televizyon Programcılığı, fotoğrafçılık ve 

kameramanlık, sahne ışık ve ses teknolojileri ya da 

YÖK'ün belirlemiş olduğu Program Eşdeğerlikleri 

Tablosunda yukarıda sayılan bölüm/programların 

eşdeğeri ön lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

BP02 
Büro 

Personeli 
1 

2020 KPSS 

P3 

 Reklam tasarımı ve iletişimi, radyo televizyon ve 

sinema, sinema ve televizyon, televizyon haberciliği ve 

programcılığı, yeni medya ve iletişimi, reklamcılık, film 

tasarımı ve yönetmenliği, film tasarımı ve yazarlığı, film 

tasarımı ve yönetimi, kurgu ses ve görüntü yönetimi, 

sinema ve dijital medya ya da YÖK'ün belirlemiş olduğu 

Program Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan 

bölüm/programların eşdeğeri lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 
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BP03 
Büro 

Personeli 
2 

2020 KPSS 

P3 

 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım, , Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, 

İletişim, İletişim Bilimleri, medya ve iletişim, iletişim ve 

tasarımı, gazetecilik, iletişim tasarımı ve yönetimi, 

iletişim sanatları, yeni medya ve iletişim, yeni medya, 

basın ve yayın ya da YÖK' ün belirlemiş olduğu 

Program Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan 

bölüm/programların eşdeğeri lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

BP04 
Büro 

Personeli 
2 

2020 KPSS 

P3 

 Basım Teknolojileri, Çizgi Film ve Animasyon, Görsel 

İletişim Tasarımı (Anasanat Dalı olmalı - Güzel 

Sanatlar, Mimarlık ve Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve 

Tasarım gibi Güzel Sanatlar fakültelerinden mezun), 

Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, 

Grafik, Grafik Tasarımı ya da YÖK'ün belirlemiş olduğu 

Program Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan 

bölüm/programların eşdeğeri olmak lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

BP05 
Büro 

Personeli 
1 

2020 KPSS 

P93 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi 

Hizmetleri ya da YÖK' ün belirlemiş olduğu Program 

Eşdeğerlikleri Tablosunda yukarıda sayılan 

bölüm/programların eşdeğeri ön lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

BP06 
Büro 

Personeli 
1 

2020 KPSS 

P93 

 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı 

(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar 

Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve 

Programlama Ön Lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

 Kamera kurulumu, bakım ve onarımı, tamiri gibi 

alanlarda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak. 

 Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, 

yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde 

ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak. 

BP07 
Büro 

Personeli 
1 

2020 KPSS 

P3 

 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü Lisans 

mezunu olmak. 

 YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil 

sınavlarından Fransızca en az 50 puanı olmak. 

(Geçerliliği devam eden) 

BP08 
Büro 

Personeli 
6 

2020 KPSS 

P93 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans 

programlarından birisinden mezun olmak. 

 Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, 

yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde 

ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak. 

BP9 
Büro 

Personeli 
2 

2020 KPSS 

P3 

 Herhangi bir Lisans mezunu olmak. 

 Bilgisayar İşletmenliği Operatörlüğü, Bilgisayar 

İşletmenliği Eğitimi, Microsoft Office Programları Eğitimi 

sertifikalarından birine sahip olmak. 
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BP10 
Büro 

Personeli 
1 

2020 KPSS 

P93 

 Herhangi bir Ön Lisans mezunu olmak. 

 YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil 

sınavlarından İngilizce en az 50 puanı olmak. 

(Geçerliliği devam eden) 

BP11 
Büro 

Personeli 
1 

2020 KPSS 

P93 

 Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

 Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, 

yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde 

ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak. 

BP12 
Büro 

Personeli 
3 

2020 KPSS 

P93 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

 Üst Düzey Yönetim Asistanı olarak en az bir yıl 

tecrübe sahibi olmak. 

 Hizmetin gereği olarak ağır şartlarda çalışmaya, 

yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç saatlerde 

ve hafta sonu çalışmaya elverişli erkek olmak. 

BP13 

Büro 

Personeli 

(Kadın) 

2 
2020 KPSS 

P93 

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön Lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

 Üst Düzey Yönetim Asistanı olarak en az bir yıl 

tecrübe sahibi olmak. 

 Kadın Olmak. 

DP01 

Destek Personeli 

(Temizlik) 

(Erkek) 

10 
2020 KPSS 

P94 

 Ortaöğretim mezunu olmak. 

 Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit 

bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, 

dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilmek. 

 Temizlik malzemelerine alerji, uzuv eksikliği, bel ve 

boyun fıtığı gibi hastalıkları bulunmamak. 

 Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı 

olmamak. 

DP02 

Destek Personeli 

(Temizlik) 

(Kadın) 

10 
2020 KPSS 

P94 

DP03 
Destek Personeli 

(Şoför) 
2 

 

2020 KPSS 

P94 

 Ortaöğretim mezunu olmak. 

 01 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az E sınıfı, 01 

Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D sınıfı 

sürücü belgesine en az üç yıl süredir sahip olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla en az Src2 ve Src4 

Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla güncel Psikoteknik 

Belgesine sahip olmak. 

 Ehliyet sınıfının niteliğine göre en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

 Erkek olmak. 
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DP04 
Destek Personeli 

(Şoför) 
2 

2020 KPSS 

P93 

 Otobüs Kaptanlığı Ön Lisans programı mezunu 

olmak. 

 01 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az E sınıfı, 01 

Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D sınıfı 

sürücü belgesine en az üç yıl süredir sahip olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla en az Src2 ve Src4 

Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla güncel Psikoteknik 

Belgesine sahip olmak. 

 Ehliyet sınıfının niteliğine göre en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak. 

 Erkek olmak. 

DP05 
Destek Personeli 

(Mobilya) 
3 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Mobilya ve İç Mekân 

Tasarımı bölümünden mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

DP06 
Destek Personeli 

(Bahçıvan) 
5 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Bahçecilik veya Tarım 

Teknolojileri alanından mezun olmak. 

 Veya ortaöğretim mezunu olup İlanın Resmî 

Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan 

bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir 

sertifikaya sahip olmak. 

 Bahçıvanlık alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

 Erkek olmak. 

DP07 
Destek Personeli 

(Bahçıvan) 
1 

2020 KPSS 

P94 

 Çubuk yerleşkesinde çalıştırılacaktır. 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Bahçecilik veya Tarım 

Teknolojileri alanından mezun olmak. 

 Veya ortaöğretim mezunu olup İlanın Resmî 

Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan 

bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir 

sertifikaya sahip olmak. 

 Bahçıvanlık alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

 Erkek olmak. 

DP08 
Destek Personeli 

(Bahçıvan) 
1 

2020 KPSS 

P94 

 Şereflikoçhisar Tuz Gölü Yerleşkesi’nde çalışacaktır. 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Bahçecilik veya Tarım 

Teknolojileri alanından mezun olmak. 

 Veya ortaöğretim mezunu olup ilanın Resmî 

Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan 

bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir 

sertifikaya sahip olmak. 

 Bahçıvanlık alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

 Erkek olmak. 
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DP09 
Destek Personeli 

(Tesisat) 
7 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme alanından mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

DP10 
Destek Personeli 

(Boyacı) 
1 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi 

alanından mezun olmak. 

 Binanın alçı, sıva, boya, tavan işlerinde en az 1 yıl 

tecrübe sahibi olmak. 

 Erkek olmak. 

DP11 
Destek Personeli 

(Seramik Taş) 
3 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi 

alanından mezun olmak. 

 Fayans, andezit, taş, seramik, karo vb. döşeme veya 

süsleme işlerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak. 

 Erkek olmak. 

DP12 
Destek Personeli 

(Mermer) 
3 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi 

alanından mezun olmak. 

 Mermer işleme, döşeme, montaj ve kesme vb. 

mermer işlerinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak. 

 Erkek olmak. 

DP13 
Destek Personeli 

(Klima Kazan) 
1 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme Alanı Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri 

bölümünden mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

DP14 
Destek Personeli 

(Tesisat Kazan) 
1 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme alanı İklimlendirme Sistemleri ve Soğutma 

Sistemleri bölümünden mezun olmak. 

 Erkek olmak. 

DP15 
Destek Personeli 

(Sıhhi Tesisat) 
1 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme Alanından mezun olmak. 

 Sıhhi Tesisat alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

 Erkek olmak. 

DP16 
Destek Personeli 

(Marangoz) 
1 

2020 KPSS 

P94 

 Mesleki ve Teknik Liselerin Mobilya ve İç Tasarım 

Bölümü Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi Dalından 

mezun olmak. 

 Marangozluk alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi 

olmak. 

 Erkek olmak. 

DP17 
Destek Personeli 

(Kaloriferci) 
1 

2020 KPSS 

P94 

 Şereflikoçhisar Tuz Gölü Yerleşkesi’nde çalışacaktır. 

 Ortaöğretim Kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi 

Tesisat Kalorifercilik-Isıtma ve Tesisat Teknolojisi 

(Isıtma - Sıhhi Tesisat) dallarından / alanlarından 

birinden mezun olmak. 

 Alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak. 

 Erkek olmak. 
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KG01 

Koruma ve Güvenlik 

(Erkek) 

(Ön Lisans Mezunu) 

13 
2020 KPSS 

P93 

 Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi 

dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına sahip olmak 

 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan 

şartları taşıyor olmak. 

 Erkek adaylar için boyunun 167 cm’den kısa 

olmaması. Kilosunun ise; boy uzunluğunun cm 

cinsinden son 2 rakamından 15’ten fazla, 13’ten az 

olmadığının herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı 

olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Sağlık 

kuruluşundan “Obezite İzlem Raporu” olarak istenebilir.) 

(Örneğin boy uzunluğu 167 cm ise kilosu en fazla 

67+15=82 kg ve en az 67-13=54 kg olmalıdır.) 

 Kadın adaylar için boyunun 162 cm’den kısa 

olmaması. Kilosunun ise; boy uzunluğunun cm 

cinsinden son 2 rakamından 10'dan fazla, 10'dan az 

olmadığının herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı 

olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Sağlık 

kuruluşundan “Obezite İzlem Raporu” olarak istenebilir.) 

(Örneğin boy uzunluğu 162 cm ise kilosu en fazla 

62+10=72 kg ve en az 62-10=52 kg olmalıdır.) 

 Gerek duyulması halinde tarafımızca yeniden 

boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Sunulan belge ile fark 

çıkarsa aday hakkını kaybedecektir. 

 Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık 

sorunu bulunmamak. 

 Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. 

 Üniversitemizin tüm birimlerinde 7/24 esasında 

dayalı vardiyalı ve iç/dış mekanda çalışmasına engel 

durumu bulunmamak. 

 En az 1 yıl ilgili alanda tecrübe sahibi olmak. 

KG02 

Koruma ve Güvenlik 

(Kadın) 

(Ön Lisans Mezunu) 

5 
2020 KPSS 

P93 

KG03 

Koruma ve Güvenlik 

(Erkek) 

(Ortaöğretim 

Mezunu) 

10 
2020 KPSS 

P94 

KG04 

Koruma ve Güvenlik 

(Kadın) 

(Ortaöğretim 

Mezunu) 

5 
2020 KPSS 

P94 

4/D SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA AİT AÇIKLAMALAR: 
Adayların başvurularını üniversitemize değil, Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya 

www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 
12- Açıklama ve Şartlar: 
a) Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 2527 sayılı 

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, 
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri şartlarını taşıyor 
olması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir. 

b) İlana başvuracakların 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu ve de 18 yaşını doldurmuş 
olması gerekmektedir. 

c) 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. 
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d) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak. 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilmiş olmamak. 

f) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

h) Askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli 

olmak.) 

b) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden 

ilan edilecek olup, kuraya katılacak ve kura sonucu yerleştirilen adaylara ayrıca herhangi bir 

yazılı veya sözlü tebligat yapılmayacağı için internet adresini takip etmek adayın 

sorumluluğundadır. 

i) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde 

başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet 

süreleri dikkate alınacaktır. 

13- Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi: 

a) Başvurular; Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 01.08.2022 tarihinden 

itibaren 5 (beş) gün süre ile online yapılacaktır. 

b) Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri 

İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir. 

c) İş-Kur’a online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ya 

da e-posta yolu vb. ile yapılan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. 

d) Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi 

itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. 

e) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 

14- Noter Kura İşlemleri: 

a) Noter kura çekimi 16.08.2022 günü saat 14:00'da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi 

C Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. 

b) Adaylar istemeleri halinde bizzat gelerek veya https://aybu.edu.tr/pdb ilan edilecek 

linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. 

c) Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) 

katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

d) Kura sonucu belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı resmi internet sitesinden (https://aybu.edu.tr/pdb) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. 

tebligatta bulunulmayacaktır. 

15- Sözlü Mülakat İşlemleri: 

a) Belirlenen asil adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları 

taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar 

Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. 

b) Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra 

belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav 

yeri ve tarihleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca 

yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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c) Sözlü sınav; adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve 
becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim 
düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

d) Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik 
ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 
(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı 
sıralaması için kullanılacaktır. 

e) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması 
halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst 
öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla 
önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması 
belirlenecektir. 

f) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı 
kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

g) Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; 
Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

16- Belge Teslimi: 
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki 
Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

17- Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İşe Başlama: 
a) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların 

sonuçları https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından ilan edilecektir. 
Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

b) Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 
feshedilecektir. 

18- İlan Edilen Pozisyonlara Ait Bilgiler: 

Çalıştırılacağı Hizmet Türü Adet Özel Şartlar 

At Bakıcısı 2 

 Ortaöğretim mezunu olmak ve MEB Onaylı Seyislik Sertifikası sahibi olmak. 

 Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının 

bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü 

Sağlık Kurumlarından alınmış Sağlık Raporu. 

 Seyislik konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek. 

 Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç 

saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli olmak. 

Bahçıvan 1 

 Tarım/Ziraat Meslek Lisesi mezunu olmak. 

 Bahçıvanlık konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu 

belgelemek, 

 Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının 

bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna 

ilişkin Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından sağlık raporu 

 B sınıfı ehliyete sahip olmak. 

 Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, vardiya sistemine, akşam geç 

saatlerde ve hafta sonu ağır şartlarda çalışmaya elverişli olmak. 

    8941/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve 

niteliklerde 6 (altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

BAŞVURU TAKVİMİ 

İlan Tarihi 01/08/2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi 01/08/2022 

Son Başvuru Tarihi 15/08/2022 

Sonuç İlan Tarihi 31/08/2022 

 

Başvuru Şekli ve Yeri 

Personel Daire Başkanlığına Şahsen Başvuru Yapılacaktır. 

(Posta, faks veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Adres: Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Rektörlük Yeni Hizmet Binası Kat:2 No: 312 08000 ARTVİN 

Tel: 0466 215 10 00 (1081-1082-1083-1088-1089) - 0466 215 10 74 E-posta: personel@artvin.edu.tr 

* Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

İLAN 

NO 
UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER 

2022-8 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P93 - 

•  Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans mezunu olmak. 

•  2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden en az 60 

puan almış olmak. 

• 01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak 

(01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir). 

 (Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde 

görevlendirilecektir.) 

2022-9 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P93 - 

• Herhangi bir önlisans mezunu olmak. 

• 2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden en az 65 

puan almış olmak. 

• 01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak 

(01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir). 

•  MEB’den onaylı A1 düzeyinde Rusça veya Arapça 

sertifikasına sahip olmak 

•  MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. 

 (Üniversitemiz Rektörlük Dış İlişkiler Biriminde 

görevlendirilecektir.) 
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2022-10 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

1 KPSS P93 Erkek 

•  Herhangi bir önlisans mezunu olmak. 
•  2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden en az 60 

puan almış olmak. 
•  01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak 

(01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir). 

•  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 

•  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

•  Gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde 
 Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, dış mekânlarda çalışmaya 

engel durumu bulunmamak. 
•  Boy uzunluğu 1.70 cm den kısa olmamak ve boy 

uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki 
fark 15 den fazla veya az olmamak. 

•  Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmasına engel 
olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 

2022-11 

Destek 

Personeli 

(Temizlik 

Görevlisi) 

3 KPSS P94 Erkek 

•• Herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. 
• 2020 KPSS (B) grubu sınavında P94 puan türünden en az 60 

puan almış olmak. 
•  01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak 

(01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir). 

• Destek ve temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde 

aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır. 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5- 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, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

6- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli 
bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması. 

 8- Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 
maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket 
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 
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fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması. 

9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak 
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

10- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak. 
11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
12- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir 

engeli olmamak. 
BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. İkametgâh Belgesi 
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi 
6. Adli Sicil Kaydı 
7. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi 
8. Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
9. Fotoğraf (1 Adet) 
10. Durum bildirir tek hekim raporu (Tüm adaylardan atanma esnasında sağlık kurulu 

raporu istenecektir.) (Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların 
durum bildirir tek hekim raporunda boy-kilo durumunun da belirtilmesi gerekmektedir.) 

11. Sertifika istenen pozisyonlar için belgelerin aslı veya onaylı sureti 
12. Koruma ve Güvenlik pozisyonu için Özel Güvenlik Kimlik Kartı 
NOT: Yukarıda istenilen belgelerin karekodlu E-devlet çıktıları da kabul edilecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu 

eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi 
izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. 

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında 
yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere 
Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz 

www.artvin.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. 2020 KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan 
sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday ilan 
edilecektir. 

Asıl listeden yerleşen adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. 

İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 8664/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 

tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
1- 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

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

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ:  
İlan Yayım Tarihi : 01.08.2022 
Başvuru Başlangıç Tarihi  : 01.08.2022 
Son Başvuru Tarihi : 15.08.2022 
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 19.08.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 24.08.2022 
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 26.08.2022 
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 
1- Başvuru Formu 
2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu) 
3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
4- Özgeçmiş 
5- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)                  

(e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge) 
6- Lisans Transkripti (e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge) 
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için) 
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
9- Fotoğraf (1 adet) 
10- Kamuda çalışanlar için onaylı hizmet belgesi, özelde çalışanlar için SGK dökümü 

veya onaylı döküm belgesi 
11- Lisansüstü eğitim yaptığına dair başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesi              

(e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge) 
12- Başvurulan kadroda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katlılım belgesi/ 

sertifika 
13- Bilimsel Yayınlar (Varsa) 
MUAFİYET: 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, anılan yönetmeliğin 7 nci maddesinin 
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dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, 
yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda 
merkezi sınav şartı aranmaz. 

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

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi 
kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en 
az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her 
program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu 
için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az 
dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

AÇIKLAMALAR: 
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte 

dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. 
Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 
tebligat yapılmaz. 

4- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM 
DALI UNVAN ADET KAD. 

DER. 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

AÇIKLAMA 

BALIKESİR MYO 
Çocuk Bakımı ve 
Gençlik Hizm.Böl. 
Çocuk Gelişimi Pr. 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

1 3 SAY 

Fen Bilgisi Eğitimi alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olup 
Yükseköğretim kurumlarında ders 
verme tecrübesine sahip olmak. 
Çocuk Gelişimi ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

EDREMİT MYO 
İnşaat Bölümü 

İnşaat Teknolojisi Pr. 
Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

1 4 SAY 

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu 
olup İnşaat Mühendisliği alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında ders 
verme tecrübesine sahip olup 
alanında 3 yıl tecrübeye sahip 
olmak. 

İVRİNDİ SAĞLIK HİZM. 
MYO 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Böl. Tıbbi 
Dokümantasyon ve 

Sekr. Pr. 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

1 4 SAY 

Tıp Anatomi alanında tezli yüksek 
lisans yapmış ve Tıp Anatomi 
alanında doktora yapıyor olmak. 

HAVRAN MYO 
Muhasebe ve Vergi 
Böl. Muhasebe ve 

Vergi Uyg. Pr. 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

1 3 EA 

Ekonomi ve Finans alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olup İktisat 
alanında doktora yapıyor olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında ders 
verme tecrübesine sahip olmak. 

 8695/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Sıra 

No 
Fakülte 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama 

1 
Hukuk 

Fakültesi 

Fikri Mülkiyet 

Hukuku 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Yüksek lisans ve doktora tezlerini fikri 

mülkiyet hukuku alanında yazmış olmak, fikir 

ve sanat eserleri hukuku, patent hukuku ve 

marka hukuku alanlarında, lisans ve/veya 

yüksek lisans seviyesinde, Türkçe ve İngilizce 

ders verme tecrübesine sahip olmak, fikri 

mülkiyet hukuku alanında yayınları bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 01.08.2022 

Son Başvuru 

Tarihi: 18.08.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

2 
İletişim 

Fakültesi 

Yeni Medya ve 

İletişim 

Lisans Programı 

Profesör 1 

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında 

Doçent unvanına sahip olmak, sosyal medya 

ve internet yayıncılığı alanlarında uluslararası 

bilimsel yayın yapmış olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 01.08.2022 

Son Başvuru 

Tarihi: 15.08.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

3 
İletişim 

Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Lisans Programı 

Doçent 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

alanında doktora derecesine sahip olmak ve 

aynı alanda doçent unvanı almış olmak ve 

dijital oyun tasarımı alanında uluslararası 

yayın yapmış olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 01.08.2022 

Son Başvuru 

Tarihi: 15.08.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

4 
İşletme 

Fakültesi 

Pazarlama Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Adayların  İşletme  veya Pazarlama alanında 

doktora derecesine sahip olmaları ve 

pazarlama alanında araştırmalar yapmış 

olmaları gerekmektedir. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 01.08.2022 

Son Başvuru 

Tarihi: 19.08.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

5 

Sosyal ve 

Beşeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 

Lisans 

Programı 

Doçent 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doktora ve 

doçentlik derecesine sahip olmak, uluslararası 

ekonomi politik ve dış politika alanlarında 

bilimsel yayınlar yapmış olmak ve bu alanlarda 

lisans ve lisansüstü düzeyinde ders verme 

tecrübesine sahip olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 01.08.2022 

Son Başvuru 

Tarihi: 15.08.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

6 

Sosyal ve 

Beşeri 

Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Lisans 

Programı 

Doçent 1 

Dilbilimi alanında doktora ve doçentlik 

derecesi almış olmak, bilimsel araştırma 

projelerinde araştırmacı ya da yürütücü olarak 

çalışma tecrübesine sahip olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 01.08.2022 

Son Başvuru 

Tarihi: 15.08.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

7 

Sosyal ve 

Beşeri 

Bilimler 

Fakültesi 

Sosyoloji Lisans 

Programı 
Doçent 1 

Antropoloji alanında doktora yapmış olmak, 

sosyal ve kültürel antropoloji alanında 

doçentlik unvanına sahip olmak, bilimsel 

araştırma projesi ve saha çalışmaları 

yürütmüş olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 01.08.2022 

Son Başvuru 

Tarihi: 15.08.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

8 

Mühendisli

k ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

İnşaat Mühendisliği alanında doktora 

derecesine sahip olmak, Ulaştırma 

Mühendisliği konularında bilimsel çalışma ve 

SCI, SCI-E ve/veya SSCI indeksli dergilerde 

yayınlanmış eserleri bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 01.08.2022 

Son Başvuru 

Tarihi: 16.08.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan 

ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri 

(belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi 

(yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 

tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital 

kopya (USB) olarak, ilgili akademik birimlere teslim edeceklerdir. 

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve 

Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), 

kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile 

fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar 

için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı 

dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli 

olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama 

ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), 

kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile 

fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar 

için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı 

dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli 

olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ: 

Basılı olarak hazırlanan dosyada yer alan tüm belgelerin her bir dijital (USB) dosyada da 

bulunması gerekmektedir. 

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer 

alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik 

Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 

değerlendirmeye alınmaktadır. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana 

gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

PROFESÖR / DOÇENT KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Daire Başkanlığı Dolapdere Kampüsü Hacıahmet Mahallesi 

Pir Hüsamettin Sokak No:20 

34440 Beyoğlu İstanbul 

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ 

Başvurular ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Üniversitemizin web sitesindeki 

ilanlardan birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir. 

 8822/1/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Sıra 

No 

Fakülte 

/Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Ünvan 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES 

(İngilizce) 

YDS / 

Eşdeğeri 

1 
Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstriyel 

Tasarım 

Lisans Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Endüstri Ürünleri Tasarımı 

veya Endüstriyel Tasarım 

lisans mezunu olmak, 

Bilgisayar Ortamında 

Mimarlık alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak, 

endüstriyel tasarım alanında 

üniversitelerde lisans 

düzeyinde ders vermiş olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

01.08.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

17.08.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi: 

19.08.2022 

Sözlü Sınav Giriş Tarihi: 

22.08.2022 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 

25.08.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

29.08.2022 

SAY 85 

2 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Lisans Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında lisans 

ve tezli yüksek lisans mezunu 

olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

01.08.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

15.08.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi: 

16.08.2022 

Sözlü Sınav Giriş Tarihi: 

18.08.2022 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 

19.08.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

22.08.2022 

SAY 85 

GENEL ŞARTLAR 
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in 

ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak. 
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

İSTENEN BELGELER 
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır. 
-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek 

Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel 
tarihli olması gerekmektedir.) 

-Özgeçmiş 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.) 
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-Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil 
puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir. 

-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, 
(Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)* 

-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 
transkripti* 

-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 
zorunludur. 

-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge 
-Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (ilan özel şartında belirtilmiş olan; çalışılan kurumdan 

alınmış, çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri ile görevi belgeleyen, güncel ve onaylı resmi yazı) ve 
SGK Hizmet Dökümü** 

*e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle 
öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir. 

**Deneyim süresi hesaplanırken, sadece lisans/yüksek lisans mezuniyeti sonrası deneyim 
süreleri dikkate alınacaktır. 

ÖNEMLİ: 
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire 
Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 
duyurulacaktır. 

www.bilgi.edu.tr 
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın 

tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak 
tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET 
(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) 
MADDE 14 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

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

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURULARI 
İÇİN; BAŞVURU ADRESİ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı Dolapdere Kampüsü Hacıahmet Mahallesi 
Pir Hüsamettin Sokak No:20 
34440 Beyoğlu İstanbul 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 
 8822/2/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 

09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı 

alacaktır. 

Adayların 01.08.2022 - 15.08.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

İlk Başvuru Tarihi : 01.08.2022 

Son Başvuru Tarihi : 15.08.2022  

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.08.2022  

Giriş Sınav Tarihi : 22.08.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 25.08.2022 

SIRA 
FAKÜLTE/ 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 

YABANCI 

DİLLER 

BÖLÜMÜ 

İNGİLİZCE 

HAZIRLIK 

PROGRAMI 

ÖĞR. 

GÖR. 
8 

‐ Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dil 

Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, 

Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak. 

‐ İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim 

Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Eğitim 

Teknolojisi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 

Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Yönetimi ve 

Denetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi veya Yabancılara Türkçe 

Öğretimi alanlarından birinden tezli yüksek lisans 

mezunu olmak. 

‐ ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 

‐ YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili 

sınavlardan 90 ve üzeri puan almış olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir. 

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910 

 

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta) 

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

5. ALES Belgesi 

6. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili) 

7. Lisans Transkripti 

8. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları ve Doktora Öğrenci Belgesi. 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler 

görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir) 

9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

12. İkametgâh 

13. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL 

Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  

İlan olunur. 8857/1-1 

—— • —— 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 

09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede 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 

kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi 

“Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

2-   Başvurdukları  programı  gösteren  Öğretim  Görevlisi  Başvuru   Formu  (Öğretim  

Görevlisi  Başvuru   formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

3- YÖK formatında Özgeçmiş, 

4- Nüfus Cüzdan ön yüz fotokopisi, 
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5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge) 

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 

9- ALES Belgesi 

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (e-Devlet üzerinden 

alınan barkodlu belge) 

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (e- Devlet üzerinden alınan belge) 

14-  Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  ve  Akademik  Personel  Adayı  Aydınlatma  

Metni  (İlgili  metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

ÖNEMLİ NOTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir. 

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( 

www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 

OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak -İZMİR 

SINAV TAKVİMİ 

İLK BAŞVURU TARİHİ 01.08.2022 

SON BAŞVURU TARİHİ 15.08.2022 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 16.08.2022 

SINAV GİRİŞ TARİHİ 18.08.2022 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 19.08.2022 

 

PROGRAM 
KADRO 

SAYISI 
UNVAN ALES İLAN ÖZEL ŞARTI 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Programı 
1 

Öğretim 

Görevlisi 
70 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 

Duyurulur. 8817/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam 
zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve 
doçent kadroları için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), tıpta uzmanlık 
belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru 
tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.  
Doçent kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,  
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  
• İlgili alanda doktora belgesine, tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak,  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,  
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

Hemşirelik 
Fakültesi 

Hemşirelik 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Hemşirelik Esasları Alanında 
doktora yapmış olmak. Stoma ve 
Yara Bakım Hemşireliği alanında 
ulusal ve uluslararası çalışmalar 
yapmak. İngilizce olarak sözlü 
araştırma sunumu yapmak. 

16.08.2022 

Tıp 
Fakültesi 

Tıbbi 
Biyoloji 

Profesör 2 - 16.08.2022 

Tıp 
Fakültesi 

Tıbbi 
Patoloji 

Doçent 1 - 16.08.2022 

Tıp 
Fakültesi 

Radyoloji Doçent 1 - 16.08.2022 

Tıp 
Fakültesi 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 - 16.08.2022 

Tıp 
Fakültesi 

Kalp-Damar 
Cerrahisi 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 - 16.08.2022 

Tıp 
Fakültesi 

Nöroloji 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 - 16.08.2022 

 8819/1-1 
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi 

hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; 

• Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan 

temin edilecektir.) 

• KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Üyesi Formu” (http://www.samsun.edu.tr 

internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.) 

• Özgeçmiş ve yayın listesi, 

• Kimlik fotokopisi, 

• Adli Sicil Kaydı, 

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı sureti, 

• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Doktora ve doçent 

unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını 

gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. ) 

• Yabancı dil belgesi, 

• 2 (iki) adet fotoğraf, 

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet 

üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. 

• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin: 

• Doçentlik Belgesi, 

• Adayların; özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve 

doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF 

formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Taşınabilir Bellek ile 1 adet fiziki dosyayı Personel 

Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 

• Doçentlik belgesi, 

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait 

bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Taşınabilir Bellek ile 1 

adet fiziki dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 

• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait 

bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Taşınabilir Bellek ile             

1 adet fiziki dosyayı ilgili kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Açıklamalar 

• Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır. 

• Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru 

şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

• Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir. 
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• Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer 

adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

• Doçent unvanını almış adaylar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz. 

• Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

• İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://www.samsun.edu.tr internet adresinde 

yayımlanacaktır. 

 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
DERECE AÇIKLAMA 

2022-2/1 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Siyasi Tarih Doçent 1 

Doçentliğini Siyaset Bilimi 

alanında almış olup Parti içi 

Demokrasi ve Siyasi Partilerin 

Mali Denetimi konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

2022-2/2 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 

Sağlık 

Yönetimi 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

4 

Lisans, yüksek lisans ve 

doktora eğitimini sağlık 

yönetimi alanında yapmış 

olup, dijital dönüşüm ve 

medikal turizm konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

2022-2/3 
Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
Mimarlık Restorasyon 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Mimarlık Bölümü Lisans 

mezunu olup yüksek lisans ve 

doktora eğitimlerini Mimarlık 

Anabilim dalında yapmış 

olmak. Osmanlı mimarlığı, 

yenileme ve restorasyon 

üzerine çalışmalar yapmış 

olup, uluslararası indeksli 

dergilerde yayın yapmış 

olmak. 

2022-2/4 
Mühendislik 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Bitkisel ilaç geliştirmede 

rezorpsiyon dinamikleri 

konusunda çalışmalar yapmış 

olup, bitkilerden tıbbı krem 

elde edilmesi konusunda 

deneyimli olmak. 

2022-2/5 
Mühendislik 

Fakültesi 

Temel 

Bilimler 

Temel 

Bilimler 
Doçent 1 

Doçentliğini Matematik 

alanında almış olup en az beş 

yıllık ders verme deneyimine 

sahip olmak. 

2022-2/6 

Özdemir Bayraktar 

Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi 

Havacılık ve 

Uzay 

Mühendisliği 

Havacılık ve 

Uzay 

Mühendisliği 

Doçent 1 

Delta kanat aerodinamiği, akış 

kontrolü, deneysel 

aerodinamik konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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2022-2/7 

Özdemir Bayraktar 

Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi 

Uçak Bakım 

ve Onarım 

Uçak Bakım 

ve Onarım 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

3 

Havacılık Elektrik Elektroniği, 

Uçak Elektrik-Elektroniği veya 

Uçak Bakım ve Onarım lisans 

mezunu olup uçak sıralama 

çizelgeleme optimizasyonu 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

2022-2/8 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji Profesör 1 

Kardiyak Elektrofizyoloji 

alanında en az 10 yıl deneyim 

sahibi olup Kardiyak 

Elektrofizyoloji alanında 

Mükemmeliyet Merkezi 

Süpervizörlüğü yapacak 

yetkinliğe sahip olmak. 

2022-2/9 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji Doçent 1 

Doçentliğini Nöroloji alanında 

almış olup MS, stroke ve 

Parkinson hastalığıyla ilgili Q1 

veya Q2 kapsamlı dergilerde 

yayınlanmış çalışmaları olmak. 

2022-2/10 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Minimal invaziv abdominal 

cerrahi konusunda SCI veya 

SCI expanded kapsamındaki 

dergilerde çalışmalar yapmış 

olup onkoplastik meme 

cerrahisi konusunda deneyim 

sahibi olmak. 

2022-2/11 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak, Burun, 

Boğaz 

Hastalıkları 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sisplatin ototoksisitesi 

konusunda SCI kapsamlı 

dergilerde çalışmalar yapmış 

olup botulinum toksin-dermal 

dolgu eğitimleri almış olmak. 

2022-2/12 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 

ve 

Hastalıkları 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sosyal pediatri ve çocukluk 

çağı aşıları konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

    8830/1/1-1 
—— • —— 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : 01.08.2022 
Son Başvuru Tarihi : 15.08.2022 
Ön Değerlend rme Sonuç Açıklama Tar h  : 18.08.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 23.08.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 26.08.2022 
Sonuçların İlan Ed leceğ  İnternet Adres  : www.samsun.edu.tr 
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GENEL ŞARTLAR 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
• ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

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

• Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
• Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi 

uyarınca 50 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. 
• Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

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

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler 
• Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan 

temin edilecektir.) 
• KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Elemanı Formu” 

(http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.) 
• Özgeçmiş 
• Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilir.) 
• Adli Sicil Kaydı, 
• Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel 

şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, 
(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile 

başvuru yapabileceklerdir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka resmi 
kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. (Atanmaya hak kazanılması halinde 
öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir. 

• Lisans transkript belgesi (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü 
sureti olmalı. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.) 

• Lisansüstü (ilana göre yüksek lisans ve/veya doktora) öğrenci belgesi (e-Devletten 
alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul 
edilecektir. e-Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak 
imzalı/mühürlü olması gerekir.) 



1 Ağustos 2022 – Sayı : 31910 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

• İki adet fotoğraf, 

• ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti), 

• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi, 

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı sureti, 

• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler 

• Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan 

temin edilecektir.) 

• KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Elemanı Formu” 

(http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.) 

• Özgeçmiş 

• Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilir.) 

• Adli Sicil Kaydı, 

• Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel 

şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici 

mezuniyet belgesi, 

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile 

başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca 

onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir. (Atanmaya hak kazanılması halinde öğrenime 

ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) Yabancı 

yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 

denkliğini gösteren onaylı belgesini başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir. 

• Lisans transkript belgesi (Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir 

sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.) 

• İki adet fotoğraf, 

• ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti), 

• Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi, 

• Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.), 

• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı sureti, 

• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 

ÖNEMLİ NOTLAR 

• Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine 

şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 

tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde 

yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz 

sorumlu değildir. 

• Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya 

başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tümü iptal edilecektir. 

• Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi ile veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu 

belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de 

zorunludur.(Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.) 
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• Rektörlük bünyesinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğer başvurular ise kadronun ait olduğu birime 

yapılacaktır. 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

2022-3/1 Rektörlük 
Yabancı 

Diller 

Yabancı 

Diller 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz 

Dilbilimi veya Çeviribilim lisans mezunu 

olup, İngiliz Dili Eğitimi alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. Ayrıca 

merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) 

sınavından en az 95 veya eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan bu puana denk 

bir puana sahip olup yükseköğretim 

kurumları da dahil en az 10 yıl dil öğretimi 

deneyimine sahip olmak. 

2022-3/2 Rektörlük 
Yabancı 

Diller 

Yabancı 

Diller 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

6 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz 

Dilbilimi veya Çeviribilim lisans mezunu 

olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans 

yapmış̧ olmak. Ayrıca merkezi bir Yabancı 

Dil İngilizce) sınavından en az 95 veya 

eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu 

puana denk bir puana sahip olup 

yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl dil 

öğretimi deneyimine sahip olmak. 

2022-3/3 

Mimarlık 

ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık Bina Bilgisi 
Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup 

Bilgisayar Ortamında Mimarlık veya Mimari 

Tasarımda Bilişim programlarından birinde 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

2022-3/4 

İslami 

İlimler 

Fakültesi 

Temel 

İslam 

Bilimleri 

İslam 

Hukuku 

Araştırma 

Görevlisi 
7 1 

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans 

mezunu olup Temel İslam Bilimleri 

Anabilim dalında İslam Hukuku alanında 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

2022-3/5 
Tıp 

Fakültesi 

Temel 

Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
5 1 

Tıp Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 

2022-3/6 
Tıp 

Fakültesi 

Temel 

Tıp 

Bilimleri 

Anatomi 
Araştırma 

Görevlisi 
5 1 

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

    8830/2/1-1 
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 

kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 

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 aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN 

KODU 
UNVAN 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ADET ARANILAN NİTELİKLER 

SP2022- 05 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P93 2 

-Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe veya Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları önlisans programlarının herhangi birinden mezun 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 06 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının İşletme lisans bölümü mezunu olmak. 

-İlan tarihi itibariyle Hızlı (F) Klavye Sertifikasına sahip olmak. 

-En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 07 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının İletişim Fakültesi veya İletişim 

Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

-Gazetecilik alanında(Haber Editörlüğü, Muhabirlik ve Haber 

Yazımı) en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 08 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P93 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Grafik veya Grafik Tasarımı önlisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak. 

- İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 09 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve 

Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, 

İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) lisans 

bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde 

İngilizce e-YDS, YDS veya YÖKDİL belgesine sahip olmak. 

-Üniversitemiz Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama 

Merkez Müdürlüğü bünyesinde görev yapacaklardır. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 
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SP2022- 10 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Okul Öncesi Öğretmenliği lisans 

bölümü mezunu olmak. 

-İlan tarihi itibariyle Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 

- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 11 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P93 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Adalet önlisans programı mezunu 

olmak. 

-İlan tarihi itibariyle Hızlı (F) Klavye Sertifikasına sahip olmak. 

-En az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 12 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P93 2 

-Yükseköğretim kurumlarının İşletme Yönetimi önlisans programı 

mezunu olmak. 

-İlan tarihi itibariyle Kişisel Gelişim Eğitimi, Proje Yazma ve 

Yürütme Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim 

Sistemleri ve Bilgisayar sertifikalarına sahip olmak. 

*En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 13 

KORUMA ve 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

KPSS P93 5 

-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından 

mezun olmak 

-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı 

sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak. 

-01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir. 

-Başvuru yapacak erkek adaylar için; askerlik görevini yapmış 

olmak. 

-170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 

2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az 

olmaması. 

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel 

güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 14 TEKNİSYEN KPSS P94 1 

-Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

bölümü mezunu olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 
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SP2022- 15 TEKNİSYEN KPSS P94 1 

-Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik bölümü mezunu 

olmak. 

-İlan tarihi itibariyle ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına 

sahip olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 1(bir) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 16 TEKNİSYEN KPSS P94 1 

-Ortaöğretim kurumlarının Makine bölümü mezunu olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 17 
DESTEK 

PERSONELİ 
KPSS P94 12 

-Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak. 

-Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 18 
DESTEK 

PERSONELİ 
KPSS P94 5 

-Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik, Tarım Teknolojileri veya 

Tarım bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 19 
DESTEK 

PERSONELİ 
KPSS P94 1 

-Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi(Sıhhi Tesisat) 

bölümü mezunu olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 20 
DESTEK 

PERSONELİ 
KPSS P94 2 

-Ortaöğretim kurumlarının İnşaat bölümü mezunu olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 21 DİYETİSYEN KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümü 

mezunu olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış 

olmak. 
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SP2022- 22 HEMŞİRE KPSS P3 3 

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik lisans bölümü mezunu 

olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-Klinik Destek Görevlisi olarak görev yapacaklardır. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 23 
DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
KPSS P93 2 

-Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı veya İlk ve Acil 

Yardım(Paramedik) önlisans programlarının herhangi birinden 

mezun olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-Klinik Destek Görevlisi olarak görev yapacaklardır. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 24 MİMAR KPSS P3 2 

-Yükseköğretim kurumlarının Mimarlık lisans bölümü mezunu 

olmak. 

-İlan tarihi itibariyle Üç Boyutlu Mimari Modelleme ve Geliştirme ve 

Uyum Eğitimi, Üç Boyutlu Görsel Tasarım, Taş Restoratörü, 

Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, 

Güneş Enerjisi Sistemleri Temel Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. 

-En az 1(bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 25 KÜTÜPHANECİ KPSS P3 2 

-Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, 

Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon lisans 

bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 26 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
KPSS P93 3 

-Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Diş 

Protez Teknolojisi ve Diş Teknik Sekreterliği önlisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-Klinik Destek Görevlisi olarak görev yapacaklardır. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 
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SP2022- 27 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
KPSS P93 2 

-Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görünteleme 

Teknikleri/Teknolojileri, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri/Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi önlisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak. 

-İlan tarihi itibariyle Sedimantasyon Cihazı Operatör Eğitimi, Tıbbi 

Cihaz Temel Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 28 TEKNİKER KPSS P93 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Radyo ve Televizyon 

Programcılığı/Teknolojisi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, önlisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak. 

-Kamera veya Kurgu alanlarında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine 

sahip olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 29 TEKNİKER KPSS P93 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Elektronik, Elektronik Teknolojisi, 

Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi/Teknikerliği 

önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

SP2022- 30 MÜHENDİS KPSS P3 2 

-Yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği lisans bölümü 

mezunu olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış 

olmak. 

SP2022- 31 MÜHENDİS KPSS P3 2 

-Yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği lisans bölümü 

mezunu olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış 

olmak. 
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SP2022- 32 MÜHENDİS KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip 

olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış 

olmak. 

SP2022- 33 SPOR UZMANI KPSS P3 1 

-Yükseköğretim kurumlarının Antrenörlük veya Antrenörlük Eğitimi 

lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

-İlan tarihi itibariyle en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesi’ 

ne sahip olmak. 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 

olmak. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 

3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak, 

6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak, 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmeleri 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, 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır. 

10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile 

belgelendirmeleri gerekmektedir. 

11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır. 
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12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları 

çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 

kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

16- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans 

mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları 

için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 

17- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 

yapma hakkına sahiptir 

18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 

1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 

üzerinden 01.08.2022 - 15.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

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

edilmeyecektir. 

3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.  

4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit 

edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu 

kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 

haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır. 

7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 

belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü 

belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 

belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri 

gerekmektedir. 
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9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 

yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” 

alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

1- 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, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet 

sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır. 

2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl 

kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan 

şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme 

yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav 

sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. 

3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak 

Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 

bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 

hak iddia edemeyecektir. 

6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 

haklarını kaybederler. 

7- 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. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

IV- İLETİŞİM: 

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr 

internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir. 

Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: pdb@usak.edu.tr 

V-  DİĞER HUSUSLAR: 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka 

bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 

    8874/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kazdağı Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


