
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 56. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/1987 tarihli ve 19407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR MÜKEMMELİYET 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mü-

kemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma grubu: Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetlerin verimliliğini

arttırmak amacı ile Yönetim Kurulu tarafından kurulan çalışma grubunu,
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b) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,
c) Kalite güvence sorumlusu: Merkezin kalite güvence ile ilgili sorumluluklarını yerine

getiren kişiyi,
ç) Merkez: İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
f) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri,

fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili temel ve uygulamalı bilimler alanında araştırma
geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan aynı konu-
daki çalışmaları birleştirip üretime dönük sonuçlar elde etmek.

b) Faaliyet alanı kapsamında gereksinim duyulan her türlü temel, translasyonel ve klinik
araştırmaları ilgili mevzuata göre yapmak ve konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde gerek gö-
rülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek.

c) İlaç araştırma geliştirme çalışmaları içerisinde yer alan biyoyararlanım/biyoeşdeğer-
lik klinik çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yapmak ve labora-
tuvar sonuçlarını değerlendirerek raporlamak.

ç) İlaç araştırma geliştirme çalışmaları içerisinde yer alan “Faz” klinik çalışmalarını
ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yapmak.

d) İnönü Üniversitesinin araştırma gücünü ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası
ölçekte öngörülen üst düzeylere taşımak.

e) Üniversitenin üst düzey yurtdışı kuruluşlarla bilimsel işbirliği olanaklarının gelişti-
rilmesine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarında daha fazla
pay almasını sağlamak; mevcut araştırma alt yapısının ve maddi olanaklarının daha verimli ve
üretken bir düzeyde kullanımını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) 5 inci maddede belirtilen ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve uygulamalı

araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili
projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak,
yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda teknik danışmanlık
hizmetleri yürütmek.

b) Üniversitenin farklı birimlerinde kuruluş amacı ve faaliyet alanı ile ilgili tüm uygu-
lama alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, destek-
lemek ve gerçekleşen projelerin koordinasyonunu sağlamak.

c) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri,
fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili alanlarda Üniversitenin ve endüstrinin ihtiyaç duy-
duğu araştırma ve uygulamaları yapacak öğretim elemanlarının/personelin yetişmesini teşvik
etmek, bunun gerçekleştirilmesi için gerekli ortam ve imkânları hazırlamak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu, endüstri, endüstriye bağlı olarak çalışan
organizasyonlar ve bilimsel araştırma geliştirme kuruluşlarıyla işbirliği imkânları oluşturmak,
bilgi alışverişinde bulunmak ve yüksek teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine ça-
lışmak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destek-
leme esaslarını belirlemek, ülkenin ve bölgenin gereksinimlerine yönelik sonuçlara ulaşılması
muhtemel araştırmalara öncelik veren araştırma projelerini desteklemek.
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e) İlaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar, gıda takviyeleri,
fonksiyonel ve takviye edici gıdalarla ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda
bulunmak ve kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve
uygulamalı araştırma sorunlarına çözüm yolu aramak.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde ve yapılacak protokoller doğrultusunda Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılan ilaçların klinik çalışmalarını yapmak, analiz-
lerini gerçekleştirmek ve raporlamak.

g) İlaçların, biyolojik medikal ürünlerin, kozmetiklerin, tıbbi cihazların, gıdaların, gıda
takviyelerinin, fonksiyonel ve takviye edici gıdaların araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili bi-
limsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

ğ) İlgi alanına giren konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görgü ve bilgilerini ge-
liştirmelerini sağlamak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına öğretim elemanı/per-
sonel göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek.

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili alanda deneyimli tıp veya eczacılık fakültesi öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarını vekil bırakır. Mü-
dür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet verilir.

(3) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde yeni Müdür görevlendi-
rilir.

(4) Süresi tamamlanmadan ayrılan ya da görevden alınan Müdür yerine, kalan süreyi
doldurmak üzere aynı yöntemle yeni görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a)  Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi ile ilgili gerekli önlemleri al-

mak, uygulamak ve merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik

çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek, bütçe teklifini ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
ç) Merkezde yapılması planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
d) Merkezde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili talep edilen araştırma ekiplerini ve

çalışma gruplarını kurmak, faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje

ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra

Rektörün bilgisine sunmak.
ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanıl-

ması için gerekli girişimlerde bulunmak.
h) Danışma Kurullarında saptanan görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-

nulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda sonraki Danışma Kuruluna rapor
sunmak.

ı) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile tıp fakültesi mezunu öğretim üyeleri arasından

olmak üzere Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. 
(2) Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdürün görev süresinin

bitmesi ile sona erer. 
(3) Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yar-

dımcı olmak.
b) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişinden Müdüre

karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alıp uygulamak.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun oluşumu ve görevlendirilme şekli şu şekildedir:
a) Müdür dâhil beş kişiden oluşur.
b) Diğer dört üye Üniversite bünyesindeki Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
c) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
ç) Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendiri-

lenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulunun çalışma esasları şu şekildedir:
a) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.
b) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile ayda en az bir kez toplanır.
c) Müdür veya en az üç Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu

ile de iki gün içinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
ç) Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır.
d) Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir-

ler.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı telif ve patent hak-

larına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.
d) Müdür tarafından hazırlanacak bütçe önerilerini değerlendirip görüş bildirmek.
e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olacak kararları almak.
f) Müdürün gündeme getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.
g) Danışma Kurulunda belirtilen görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak.
ğ) Merkezin, farklı kuruluşlar ile işbirliğini ve bu kuruluşların imkânlarını gerektiren

araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak ve ilgili kuruluşun desteğinin sağlanması için
Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun oluşumu ve göreve gelme şekli şu şekildedir:
a) Danışma Kurulu, ilgili alanlarda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla

doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Üniversite
içi veya Üniversite dışı kişilerden oluşur.

b) Danışma Kurulu, en çok yirmi kişiden oluşur.
c) Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal

üyeleridir.
ç) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıllı-

ğına görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar,
davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.
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Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İnönü Üniversitesinin ilaç ile ilgili bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılma-

sında, Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirir ve alınacak tedbirler ve
yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirir.

b) Bölgedeki veya ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluş-
larla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunur.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirir ve
bu yönde girişimlerde bulunur.

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlar.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel gö-

rüşlerini kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Müdüre bildirmekte serbesttir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite güvence sorumlusu
MADDE 16 – (1) Kalite güvence sorumlusu, en az lisans mezunu olan deneyimli per-

sonel arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Aynı usulle
görevden alınabilir veya süresi sona erdiğinde yeniden görevlendirilebilir.

(2) Kalite güvence sorumlusu, Merkezin iş ve işlemlerinin koordinasyonu, kalite gü-
vencesi ve dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

(3) Yürütülmesi planlanan ve yürütülen tüm projelerin kalite güvence ile ilgili basa-
maklarının kontrolü ve dokümantasyonundan sorumlu personel Rektör tarafından görevlendi-
rilir.

Çalışma grupları 
MADDE 17 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetlerin verimliliğini

arttırmak amacı ile farklı çalışma grupları oluşturulur. 
(2) Her çalışma grubunun bir Başkanı vardır. Grup Başkanları Merkez Müdürü tara-

fından ilgili öğretim elemanları arasından önerilir ve Yönetim Kurulunca seçilir. 
(3) Görevlendirilen çalışma grubu başkanı, bir ay içinde kendi çalışma grubunun nite-

liklerini de dikkate alarak, çalışma esaslarını hazırlayıp Yönetim Kurulu onayına sunar ve ça-
lışmalarını onaylanan bu esaslara göre yürütür. 

(4) Çalışma grupları bir yıl için oluşturulur ve üçer aylık süreler ile çalışma raporlarını
Merkez Yönetim Kuruluna sunarlar.

Merkezin sürekliliği 
MADDE 18 – (1) Merkezin sürekliliği beklenen üst düzey bilimsel faaliyet ve katkının

aynı süreklilikte olması ile değerlendirilir. 
(2) Merkezin ikinci faaliyet yılından itibaren her yıl, uluslararası atıf dizinlerinde taralı

dergilerde en az bir bilimsel yayın yapmış veya patent almış olması gerekir. 
(3) Bu koşulları üst üste iki yıl sağlayamamış olan Merkezin faaliyeti sona erdirilir.
Personel İhtiyacı
MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve benzeri personel ihtiyacı 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-
lendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar 
MADDE 20 – (1) Merkeze alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin de-

mirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman
Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Çift ana dal programı: Kayıtlı olunan önlisans ve lisans programının yanı sıra, buna ek
olarak, Lokman Hekim Üniversitesinde kayıtlı olunan ikinci bir önlisans ve lisans programını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lokman Hekim Üniversitesinde Çift Ana Dal uygulamasına açık olan bir önlisans
ya da lisans programına, ana dal olarak kayıtlı öğrenciler, bu önlisans ya da lisans programına
ek olarak, gerekli koşulları sağlamaları halinde ilgili programa kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Çift ana dal önlisans ve lisans diploması, önlisans ve lisans programından mezuniyet
hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan
öğrencilere verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2012 tarihli ve 28428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Pamuk-
kale Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı, akademik programlarla işbirliği
içerisinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek, eğitim programları düzenle-
mek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, projelere bilimsel destek vermek ve bu
şekilde Üniversitenin ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş-
birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,

b) Okul öncesinden lisansüstü düzeye kadar öğrenim görmek isteyen tüm bireylere, fen
bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak ve öğ-
rencilerin bu alanlara yönelimini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüt-
mek, nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamak, 4-14 yaş grubunda yer alan çocukların
bilim, sanat, spor, dil ve kültür alanlarındaki eğitimlerini sosyal beceri, öz yeterlik, yaratıcı ve
eleştirel düşünme açısından yeni eğitim modelleri kullanarak geliştirmek,”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2018 30613

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/4/2019 30738
2- 8/2/2020 31033
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin odaklandığı alanlarda okul öncesinden lisansüstü düzeyine kadar öğret-

menlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin eğitimine ve gelişimine yönelik etkinlikler/prog-
ramlar düzenlemek.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda
Merkezin amaçları doğrultusunda eğitim programları planlamak.

c) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimi için kitlesel açık çevrimiçi
dersler geliştirmek.

ç) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimine yönelik ürün geliştirme
çalışmaları yapmak ve patentler almak.

d) Dezavantajlı olan öğrencilere yönelik nitelikli eğitim fırsatları sunulması için projeler
ve programlar geliştirmek.

e) Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitiminde mükemmelliği des-
teklemek, ulusal ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak.

f) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak,
süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak.

g) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve dolaylı olarak Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları
gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans,
kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.”

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

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamuk-
kale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve baş-
vurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES
puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”
“(6)  Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate

alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Üniversite Senatosu tarafından bir puan
belirlenir ve başvuru öncesinde ilan edilir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2012 28428
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b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde
uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora prog-
ramlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Üniversite Senatosu tarafından bir puan
belirlenir ve başvuru öncesinde ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dok-
tora” ibaresi “sanatta yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye
yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hü-
kümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili
lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-

sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora 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. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçe-
vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. Öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2016 29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/5/2017 30071
2- 22/11/2017 30248
3- 4/6/2018 30441
4- 23/12/2018 30634
5- 26/11/2019 30960
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4369 

—— • —— 

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4345 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
2 KALEM BİG-BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 Kalem Big-Bag Torba (30.000 Adet Big Bag Torba 

(Beyaz Renkli) 10.000 Adet Big Bag Torba (Yeşil Renkli) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 
Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

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

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.07.2020 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

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

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

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

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

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

 4289/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Bosna-i Cedit Mahallesinde bulunan 1 

pafta, 740 parsel no.lu, 6.941,12 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Sanayi Alanı” olan 
taşınmaz muhammen bedeli 5.552.896,00 TL, geçici teminat miktarı 1.110.579,20 TL’den 
06/07/2020 tarihinde saat 14.40’ de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık 
Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası Milli Emlak Müdürü 
odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. 

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı 
yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde 
alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin 
aslını veya noter tasdikli örneğini,  İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık 
girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye 
katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale 
saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri 
iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif 
işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden 
öğrenilebilir. 4343/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Konya Valiliği İl Jandarma Komutanlığından:  

Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (24) adet HEK taşıt, 4645 

sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik kapsamında ihale edilecektir. 

 

1 - İdarenin 

a) Adresi 

Konya İl Jandarma Komutanlığı / 

Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No: 1 / Karatay / 

KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası 0 332 335 90 10 - Fax: 0 332 237 38 19 

c) Elektronik Posta Adresi konyalojistiksube@gmail.com.tr 

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek 

Mal ve Malz.Cinsi, Mik.ve Durumu. 
HEK durumunda toplam (24) adet taşıt. 

a)Tahmini Bedeli 406.300,00 TL. 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak 

Mal ve Malzemelerin Özellikleri 

en az (2) adet Dacia Duster Prestige 1.5 Blue dci 

115 bg 4x4, 2020 model marka taşıt Lassa 

Greenways marka 195/65R15 95 H XL yaz lastiği 

araç lastiği. 

a) Tahmini Bedeli 406.320,00 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri 

Konya İl Jandarma Komutanlığı / 842 Nu.lı Tşn.Mal 

Sym.lığı / Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No: 1 / 

Karatay / KONYA 

c) Teslim Etme / Alma Tarihi 
Sözleşme kapsamında 90 takvim günü içerisinde 

bitirilecektir. 

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer 

Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon 

Başkanlığı / Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / 

No: 1 / Karatay / KONYA 

a) Tarihi ve Saati 06.07.2020 günü saat:14.00 

 

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 

fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

mailto:konyalojistiksube@gmail.com.tr
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b) Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) İhale dokümanında belirtilen tebligat adresini gösterir onaylı belge, 
e) İhale dosyasını satın aldığını gösterir vezne alındı makbuzu ihale zarfı içerisinde 

teklifle beraber sunulacaktır. 
6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır. 
7 - Mübadele dokümanı Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı / 

Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. No: 1 / Karatay / KONYA adresinde görülebilir veya Konya 
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile 
aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 
zarfları 06.07.2020 günü saat 14.00’e kadar Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon 
Başkanlığı / Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. No: 1 / Karatay / KONYA adresine teslim 
edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden az olmamak 
kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak 
sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (120) takvim gününden az 
olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11 - Mübadelesi yapılacak olan araçlar / malzeme ilan tarihinden itibaren mübadele 
tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında (19 adet araç) Konya 
İl Jandarma Komutanlığı / Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No: 1 / Karatay / KONYA ve      
(5 adet araç) Karaman İl Jandarma Komutanlığı / Çeltek Mahallesi Kurtderesi Köyü Yolu Üzeri 
No:18 Merkez / KARAMAN adreslerinde görülebilir. 

12 - Mübadeleye katılan ve teklif veren herkes mübadelesi yapılacak taşıtları görmüş 
sayılır. 

13 - Mübadele konusu taşıtların bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye 
teklif veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

14 - Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. 
15 - Tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) takvim günü olacaktır. 
16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur. 4241/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin inşaat yapım 
ihalesidir. 

 

MEVKİİ ADA PARSEL 
TOPLAM 
KONUT 
SAYISI 

MUHAMMEN 
BEDEL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT(%3) 

KESİN 
TEMİNAT(%6) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

YAVUZ M AH. 10623 1 72 16.356.316,50 TL 490.689,49 TL 981.378,99 TL 14.07.2020 14:00 

 

Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat 
karşılığı inşaat yapım ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan 
Belediyesi, Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak 
edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 14.07.2020 SALI günü, Saat 
14.00'ye kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kentsel 
Tasarım Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan 
başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3 - İhalenin Yapılış Sekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile her bir işin ayrı ayrı zamanlarda yapım 
ihalesidir. 

Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Kentsel 
Tasarım Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. Her bir iş için İhale 
dosya bedeli 500,00-TL (Beş yüz Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım 
Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin 
makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5 - İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki 
tabloda her bir iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, 
ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 
Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, 
Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı 
Belediyemiz hesabına, dekontta 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye belirtmek şartı ile 
yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda 'Kat Karşılığı İnşaat 
Yapım İşi' diye yazılacaktır. Ayrıca Geçici Teminat mektubunun süresi minimum 90 gün olacak 
ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6 - Ödeme Sekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş 
olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri 
yapılacaktır. 
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Madde 7 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 

7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 
alınacaktır), 

7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz 
veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı 
olacaktır.  

7.7-) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 
dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 
gerekmektedir.  

7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 
Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 
görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 
gösterir belge.  

7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 
Sirküleri 

7.11-) Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli 
olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili 
Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar 
müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi Tutanağı) aslı veya noter tasdikli 
sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları işbu 
ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

Madde 8 - ihale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat 
karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların 
verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir. 4287/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından: 
İHALE ADI: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım İşi 
İDARENİN ADI: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Özel Projeler ve Dönüşüm 

Dairesi Başkanlığı) 
İHALENİN KISA ÖZETİ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine Göre 

“Kapalı Teklif Usulü” ile; 22 Adet Taşınmazın (Tablo-2) Arsa Payı Devri Karşılığında; Yeni 
Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında Yer Alan 8 (Sekiz) Adet Parsel (Tablo-1) 
Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılacaktır. 

İDARENİN ADRESİ: Hipodrom Caddesi No: 5, B Blok Kat: 15, Yenimahalle/ANKARA 
İHALENİN YAPILACAĞI ADRES: Hipodrom Caddesi No: 5, B Blok Kat: 1, Encümen 

Toplantı Salonu, Yenimahalle/ANKARA 
İHALENİN YAPILACAĞI TARİH/SAAT: 07/07/2020; saat:14.00 
İdaremiz tarafından; “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında; Aşağıda Tablo-2’de 

yer Alan 22 Adet Taşınmazın Arsa Payı Devri Karşılığında; Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Proje Alanında Tablo-1’de Yer Alan 8 (Sekiz) Adet Parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaatı 
İşi” yapılacak olup, aşağıda belirtilen hususlar ihale şartları olarak aranmaktadır. 
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1-) İşin Tahmini Keşif Bedeli; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2020 Yılı Yapı 

Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ” e göre; 413.602.351,85-TL (Dörtyüzonüçmilyon 

altıyüzikibin üçyüzellibir-Türk Lirası, seksenbeş-Kuruş) dir. 

2-) İhale, 07/07/2020 tarihinde 14:00 saatinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi binası 

içerisindeki, Hipodrom Caddesi No: 5, B Blok Kat: 1 Yenimahalle-Ankara adresindeki Encümen 

Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. 

3-) İhaleye ilişkin geçici teminat bedeli 13.000.000,00.-TL (Onüçmilyon-Türk Lirası)’dir. 

4-) İhale Dosyası’na ait şartname ve ekleri; Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler 

ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’ndan 5.000,00.-TL (Beşbin-Türk Lirası) bedel karşılığında ihale 

tarihinden en geç 1(bir) gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi ve 

belgeler Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, (Hipodrom 

Caddesi No:5, B Blok Kat: 15 Yenimahalle/Ankara) adresinden görülebilir. 

5-) İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler, noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı 

ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 

6-) İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 

a) Kanuni ikametgahı olması (tebligat için adres göstermesi), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2020 yılı onaylı) 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa), 

e) İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde sözleşme kapsamında tek seferde toplam 

inşaat alanının %25(yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile benzer 

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir. Benzer iş olarak kabul edilecek işler ve 

benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri olarak belirlenecektir. Bu 

kapsamda; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde 

Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan B/II ve/veya B/III grubu işler benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

f) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak; İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki 

yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır. İş hacmini 

gösteren belgeler olarak; toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, taahhüt altında devam eden 

yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren 

faturalar, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen 

bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Ayrıca bu kriterlerin tamamı birlikte aranır ve bu 

belirtilen kriterlerin tamamı bir önceki yılda sağlanmalıdır. 

g) Yeni tarihli Gelir ve Kurunlar Vergisi borcu bulunmadığına dair belge, 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, yasaklı 

olmadığına dair belge, 
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i) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 13.000.000,00.-TL 

(Onüçmilyon-Türk Lirası) tutarında Geçici Teminat Mektubu verilecektir. Geçici teminat nakit 

para ise; Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir. 

j) İstekli şirket ise, onaylı şirket tüzüğü, 

k) Yer görme belgesi, 

l) İstekliler istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale gününden 1 (bir) 

gün önce mesai bitimine kadar “Hipodrom Caddesi No: 5, B Blok Kat: 7, Yenimahalle/ANKARA” 

adresindeki ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığı (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı)’na makbuz karşılığında vermesi şarttır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak 

gecikmeler kabul edilmez. 

m) Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair, alındı makbuzu, 

7-) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek tutar, rakam ve yazıyla okunaklı bir 

şekilde (silinti, kazıntı olmayacak), yazılacaktır. 

8-) Tablo-1’de sunulan konut sayısına bağlı inşaat alanlarının, Tablo-2’de belirtilen 

taşınmazların arsa payı devri yapılarak, kat karşılığı inşaat esasına göre ve ekli mahal listesine 

uygun olarak, asgari toplam 135.082,60 m² yapı inşaat alanlı 1001 Adet Konut yaptırılacaktır. 

İhale şartnamesi, sözleşme ve eklerine göre teklif edilen süre içerisinde ihtiyaç duyulacak olan 

zemin etüdlerinin, harita işlerinin, uygulama (tatbikat) mimari ve mühendislik projelerinin 

yaptırılması ve bu işe ilişkin inşaat uygulamaları ve yine bağlı inşaat Uygulama Danışmanlık 

(Müşavirlik) işlerinin yapılmasını, anahtar teslimi şeklinde, iskan ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine 

geçilmiş, tüm ada içi alt ve üst yapı bağlantıları yapılmış (ferdi abonelikler hariç), ada içi peyzaj 

ve çevre düzenlemesi, iksa ve zemin iyileştirilmeleri bitirilmiş olarak İdare’ye teslim edilmesi işi 

olup, uygun bedelin belirlenmesinde; Madde 2 Tablo-1’de belirtilen arsalar üzerine; 1001 Adet 

Konut dahil olmak üzere toplam 135.082,60 m² yapı inşaat alanını İdare adına yapmayı taahhüt 

etmiş ve ilave olarak İdare’ye, sözleşme aşamasında ………………………..-TL. 

(……………………………-Türk Lirası) ödemeyi teklif eden ihale şartnamesinde belirtilen 

niteliklere haiz yüklenici tercih edilecektir. 

9-) İşbu ihale ilanı, genel bilgi niteliğinde olup, arsa payı devri karşılığı inşaat yaptırılması 

işinde, ihale şartnamesi ve eklerinde bulunan hükümler uygulanacaktır. 

İlan olunur. 4375/1-1 
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KOMPANZASYON SİSTEMLERİ YEDEK MALZEME 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2020/296211 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak / 
İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi        : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: İdari Şartnamede belirtilmiştir. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 03.07.2020 Tarihi Cuma Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

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

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

tabi değildir. 
 4267/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme 
Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 
gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 5 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde 
vermeleri gerekmektedir. 
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Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde 
vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde 
vermeleri gerekmektedir. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 
Sayısı 

Unvan Uzmanlık Alanı 

Hukuk Fakültesi Hukuk 1 
Prof./Doç./ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Medeni Hukuk 

Hukuk Fakültesi Hukuk 1 
Prof./Doç./ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Medeni Usul İcra İflas 
Hukuku 

Hukuk Fakültesi Hukuk 1 
Prof./Doç./ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku 

Hukuk Fakültesi Hukuk 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Hukuk Tarihi 

Hukuk Fakültesi Hukuk 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
Ticaret Hukuku 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 1 Prof. Dr. 
Halk Sağlığı, Toplum 

Sağlığı 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Deneysel Psikoloji 

Meslek 
Yüksekokulu 

Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği 

1 Doçent Yönetim ve Strateji 

Meslek 
Yüksekokulu 

Dış Ticaret 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
İşletme Yönetimi 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 22.06.2020 
Başvuru Bitiş Tarihi : 07.07.2020 
Başvuru Adresi : Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı A. Yaşar 

BAYBOĞAN Kampüsü Adana Mersin Karayolu Üzeri 
33800 Yenice Tarsus MERSİN 

 4349/1-1 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIM İLANI 

Üniversitemize Alınacak Personelin 

Meslek Adı Statüsü Öğrenim Durumu 
Sınav 

Durumu 

Kadro 

Adedi 

Temizlik 

Görevlisi 
Sürekli İşçi 

En az ilkokul ve en fazla ortaöğretim  

(lise veya dengi okul) mezunu olmak 

Kura/Sözlü 

Sınav 
15 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri çerçevesinde kura usulü ile 15 (on beş) adet Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) 

alınacaktır. 

İlan şartlarını taşıyan adaylar; 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Osmaniye İş Kurumu 

(İŞKUR) İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya https://esube.iskur.gov.tr internet 

adresinde “İş” Arayan” linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru 

yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna 

kadar uzatılır. 

GENEL ŞARTLAR: 

1 - Türk vatandaşı olmak. 

2 - 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3 - 36 yaşından gün almamış olmak. 

4 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 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. 

5 - Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli) 

6 - Çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında veya görevini devamlı olarak yapmasına 

engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması. 

7 - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

8 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

Not: İlana ilişkin tüm detaylar 22 Haziran 2020 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında 

(www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır. 4412/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
İş-Kur üzerinden 27 Sürekli işçi alınacaktır. 

 
MESLEK ADI KADRO SAYISI ÖĞRENİM DÜZEYİ 

Güvenlik Görevlisi 22 
En az Lise veya Dengi Mezunu En Fazla 
Lisans 

Güvenlik Görevlisi 5 
En az Lise veya Dengi Mezunu En Fazla 
Lisans 

 
GENEL ŞARTLAR 
1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 
4. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel 

bir durumu olmaması gerekir. 
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması 
(Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi 
durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

7. Adaylar ilan edilen Sürekli İşçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler. 
ÖZEL ŞARTLAR 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (22 Kişi) 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış 

olmak ve Valilik tarafından süresi dolmamış silahlı veya silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına 
sahip olmak, 

3. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir 
sağlık sorunu bulunmamak, 

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almıyor olmak, 

5. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 
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6. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 
7. En az Lise veya dengi okul ve en fazla Lisans mezunu olmak. 
8. Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Konya’da 

(Meram, Karatay, Selçuklu) ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir, 
9. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (5 Kişi) 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış 

olmak ve Valilik tarafından süresi dolmamış silahlı veya silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına 
sahip olmak, 

3. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir 
sağlık sorunu bulunmamak, 

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almıyor olmak, 

5. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.), 
6. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 42 yaşını doldurmamış olmak, 
7. En az Lise veya dengi okul ve en fazla Lisans mezunu olmak. 
8. Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Konya’da 

(Meram, Karatay, Selçuklu) ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir, 
9. En az 5 Yıl Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile 

belgelendirmek, 
10. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir. 
KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1. Kura işleminin 06/07/2020 tarihinde saat 10:00 Selçuk Üniversitesi Süleyman 

Demirel Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda 
www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. 

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları 
www.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ 
1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına ibraz edeceklerdir. 
2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.selcuk.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 
3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden 

çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dâhil edilecektir. 
Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 

internet sitesinden yayımlanacak olup şartları uyan adayların başvuruları 22/06/2020 - 26/06/2020 
tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr 
internet adresi üzerinden yapılacaktır. 

 4277/1-1 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN) 4/B ALIM İLANI 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürlüğüne (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 
2'inci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 45 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI BÜTÇE 
POZİSYON 
TOPLAM 

ARANAN NİTELİKLER 

Fizyoterapist Özel Bütçe 1 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. 

Hemşire Özel Bütçe 22 
Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. 

Hemşire Özel Bütçe 8 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun 
Olmak. 

Ebe Özel Bütçe 2 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü veya Sağlık 
Yüksekokulu Ebelik Mezunu Olmak. 

Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 2 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Önlisans 
Programı Mezunu Olmak. 

Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 4 

1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi 
Görüntüleme Teknikerliği Önlisans Programı Mezunu 
Olmak. 
2) Alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu 
belgelemek. 

Laborant Özel Bütçe 2 

1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı Mezunu 
Olmak. 
2) Alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu 
belgelemek. 

Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 3 

1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş 
Sağlığı Önlisans Programı mezunu olmak. 
2) Alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu 
belgelemek. 

Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 1 

1) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez 
Teknolojisi Önlisans Programı mezunu olmak. 
2) Alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu 
belgelemek. 
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I- GENEL ŞARTLAR: 
I- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 
çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

II- ÖZEL ŞARTLAR: 
1 - 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans 

mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 
2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması 
gerekmektedir). 

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması. 
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

III- İSTENEN BELGELER: 
1 - Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana 

yüklenecektir). 
2 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir). 
3 - 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 
4 - Fotoğraf 
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6 - İş Deneyim belgesi  (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
7 - SGK Hizmet Döküm Belgesi  (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
NOT: 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan 

edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir 
şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda 
gönderilecektir. 



22 Haziran 2020 – Sayı : 31163 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1 - Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde 
yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Adaylar; 
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir. 
* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul 

ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir. 
* En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online 

başvurularını tamamlamış olacaklardır. 
2 - Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru 

yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
3 - Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda 
bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya 
sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge 
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
1 - Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu 

tarafınca incelenir. 
2 - Tüm başvurular ilgili alanların 2018 yılı KPSS puanları baz alınarak 

değerlendirilecektir. 
4 - Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 7 

(yedi) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır. 
5 - Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların 

teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden 
takip edebileceklerdir. Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

6 - Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartlan taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

7 - Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen 
belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. 

9 - Göreve başlayanlardan, aranan şartlan taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 
sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal 
faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

10 - Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak 
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adres: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
 Rektörlük Binası 8. Kat. Namık Kemal Mah. Kampus Caddesi Süleymanpaşa/ 
 TEKİRDAG 
Detaylı Bilgi İçin : 0 282- 250 14 09 - 250 14 12 - 250 14 13 - 250 14 20 
 4288/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim 

üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.  
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:  
1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Yükseköğretim Genel Kurulu 
tarafından 10.06.2010 tarihinde kabul edilen Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama 
Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci 
maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ 
adresinden ulaşılabilir)  

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak 
ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi 
olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) 
aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir: 

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Üniversite Senatosu’nun 
01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim 
Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi ABD’na başvuracak adaylar için 
ÜDS/YDS’den en az 90 puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan karşılığı olan puana 
sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının 
geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez. Başvuru 
aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen 
bir sınav yapılır. 

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve 
Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.  

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ: 
Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi 

adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;  
- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde (Profesör adayları dilekçelerinde 

başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.) 
- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak 

üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak; 
- Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını 
- Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-

basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.) 
- Özgeçmiş ve yayın listelerini 
- Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) 
- Dil belgesini 
- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini 

(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu 
(https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari 
adresinden alınabilir.) 

ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1) teslim etmeleri veya posta 
ile göndermeleri gerekmektedir. 

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 20 gündür.  
- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden 

sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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BİRİM UNVAN ADET ALAN 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Kimya Bölümü Profesör 1 Organik Kimya (Fiziksel Organik Kimya) 
Sosyoloji Bölümü 
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim 
Dalı 

Profesör 1 Toplumsal Yapı ve Değişme 

Sosyoloji Bölümü 
Sosyoloji Kuramları ve Metodolojisi 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 Sosyoloji Kuramları ve Metodolojisi 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 

Doçent 1 
Biyomedikal, Biyoelektrik Kaynakların 
Modellenmesi ve Görüntülenmesi, 
Kardiyak Elektrofizyoloji 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Profesör 1 
Rassal Modeller ve Uygulamaları, Gelir 
Yönetimi 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Profesör 1 
Veri Madenciliği, Kümeleme Algoritmaları 
ve Uygulamaları, Ulaştırma Problemleri 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
İşletme Bölümü Profesör 1 Organizasyon 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü 

Profesör 1 Siyasal Hayat ve Kurumlar (Siyasi Tarih) 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Anabilim Dalı 

Doçent 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz 
Dili Eğitimi Anabilim Dalı 

Doçent 1 İngiliz Edebiyatı 

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ 

Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Bayes Modeller, Belirsizlikte Karar Destek, 
Veri ve Bilgi Sentezi 

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ 

Bilimsel Hesaplama Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Özdeğer problemlerinin sayısal analizi, 
Stabilize sonlu elemanlar, Spektral 
yöntemler ve MHD akışlarının analizi 

Kriptografi Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Matematiksel Kriptografi, Kombinatorik ve 
Kodlama Teorisi 

Bilimsel Hesaplama Anabilim Dalı Doçent 1 

Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin 
kısıtladığı eniyileme problemleri, Süreksiz 
Galerkin ve Sonlu elemanlar, Faz Alanı 
Problemleri 

Finansal Matematik Anabilim Dalı Profesör 1 
Olasılık teorisi, stokastik süreçler ve 
uygulamaları, stokastik optimal kontrol, 
ender olayların analizi ve simülasyonu 

 4347/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ve 23. maddelerine ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 2 

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  
Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Profesör 1 
Mühendislik 

Fakültesi 
Endüstri ve Sistem Mühendisliği 

Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 2 

 
BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Not ortalamalarını gösterir transkriptlerini, 
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili 

Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 
Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 
alınmış olması gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 4290/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, başvurularını 22 Haziran – 6 Temmuz 2020 tarihleri arasında aşağıdaki 
açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise 
Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.  
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-
kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/ 
atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama 
Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı 
sağlamaz.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 
adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.  
Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.  
İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi için ilgili 

maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, 
diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, 
varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi 
kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen 
“Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan 
alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme 
Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi 
Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından 
düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi 
alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri 
gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi 
http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.  

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro 
başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 
içerisinde, dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer 
kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim 
edeceklerdir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 
İlan olunur. 
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FAKÜLTE/ENSTİTÜ/MYO 
ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 
 
ECZACILIK FAKÜLTESİ 
Farmasötik Toksikoloji Profesör(2) 1 
Farmasötik Toksikoloji Profesör(3) 1 
 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Uygulamalı Sosyoloji Profesör(4) 1 
İngilizce Mütercim Tercümanlık  Doçent(1)(5) 1 
Paleoantropoloji Doçent(6) 1 
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ 
İngiliz Dili Eğitimi Profesör(1)(7) 1 
Eğitim Programları ve Öğretim Profesör(8) 1 
Eğitim Yönetimi Doçent(9) 1 
Matematik Eğitimi Doçent(10) 1 
Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi(11) 1 
 
FEN FAKÜLTESİ 
İstatistik Teorisi Profesör(12) 1 
Teorik Kimya Profesör(13) 1 
 
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 
Doğum ve Kadın Hastalıkları  
Hemşireliği Doçent(1)(14) 1 
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Bilimleri Doçent(1)(15) 1 
Cevher Hazırlama Doçent(1)(16) 1 
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Odyoloji Dr. Öğr. Üyesi(17)1 
 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Beden Eğitimi ve Spor Doçent(18) 1 
 
TIP FAKÜLTESİ 
Acil Tıp Profesör(1)(19) 1 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör(1)(20) 1 
Kardiyoloji Profesör(1)(21) 1 
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör(1)(22) 1 
Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi(1)(23) 1 
Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi(1)(24) 1 
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi(1)(25) 1 
 
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Profesör(1)(26) 1 
Müzik Teorileri Profesör(1)(27) 1 
Müzik Teorileri Doçent(1)(28) 1 



22 Haziran 2020 – Sayı : 31163 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

AÇIKLAMALAR 
1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 
başarmış olmaları şarttır.  Bu sınavlar,  ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 
edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline  http://www.hacettepe.edu.tr/ 
akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.  

2. Eczacı olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora derecesine ve Doçent 
unvanına sahip olmak. Aşı alanında çalışmalar yapmış olmak. 

3. Eczacı olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora derecesine ve Doçent 
unvanına sahip olmak. İmmünotoksisite alanında çalışmalar yapmış olmak. 

4. Doçent unvanını Sosyoloji alanında almış olmak ve etnik sosyoloji alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

5. Doçent unvanını Çeviribilim alanında almış olmak. 
6. Doçent unvanını Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji alanında almış olmak. 
7. Doçent unvanını İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak, ikinci dilde yazma ve 

karşılaştırmalı retorik alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
8. Doçent unvanını Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak, üstün 

yeteneklilere yönelik öğretim uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak. 
9. Doçent unvanını Eğitim Yönetimi alanında almış olmak ve okul yönetişimi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 
10. Doçent unvanını Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) alanında almış olmak, matematik 

eğitiminde özdüzenleme alanında çalışmalar yapmış olmak. 
11. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Doktora derecesine sahip olmak, eğitsel 

veri madenciliği alanında çalışmalar yapmış olmak. 
12. Doçent unvanını İstatistik alanından almış olmak, sıralı küme örnekleme yöntemleri 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 
13. Teorik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak, yeni elektronik yapı 

teorilerinin geliştirilmesi ve programlanması alanında çalışmalar yapmış olmak.   
14. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, 

Doçent unvanını aynı alandan almış olmak. 
15. Yazılım Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak. 
16. Cevher hazırlamada öğütme ve sınıflandırma alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
17. Odyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak. 
18. Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora derecesine sahip olmak, aynı alanda yurtdışı 

akademik deneyime sahip olmak.  
19. Hasta güvenliği ve kritik hasta acilleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 
20. Perinatoloji ve yüksek riskli gebelikler alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
21. Yapısal kalp hastalıklarının girişimsel tedavileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 
22. Çocuk omurga cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 
23. Pediatrik dermatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 
24. Pelvik taban hastalıkları ve kolorektal cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Cerrahi endoskopi eğitim belgesi sahibi olmak.  
25. Vasküler girişimsel radyoloji ve radyoembolizasyon tedavileri alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 
26. Doçent unvanını Kompozisyon alanında almış olmak, senfoni, senfonik şiir, konçerto 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
27. Doçent unvanını Müzik Bilim alanında almış olmak, makamsal müzik analizi 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 
28. Doçent unvanını Müzik Teorileri alanında almış olmak, müzik analizi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 
 4358/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018 

Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak 
sözleşmeli personel alınacaktır. 

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin 
www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BAŞVURULAN 

UNVAN SIRA 

NO 

UNVANI SAYI ARANAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 1 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Acil 

Sağlık Hizmetleri Temel Modül ile Ürodinami sertifikalarına 

sahip olmak. 

2 Hemşire 1 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresi Sertifikasına sahip olmak ve 

Hemşire olarak en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu 

belgelemek. 

3 Hemşire 1 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, İlk ve 

Acil Yardım ve Emzirme Danışmanlığı Sertifikalarına sahip 

olmak. 

4 Hemşire 9 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, yoğun 

bakım servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu 

belgelemek. 

5 Hemşire 1 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Sağlık 

Kurumlarında Kalite Yönetimi, Risk Yönetimi, İletişim ile 

Hasta ve Çalışan Güvenliği sertifikalarına sahip olmak. 

6 Hemşire 1 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Pedagojik Formasyon 

Eğitim ve Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalarına sahip 

olmak ve Diyabet Eğitim Hemşiresi olarak en az 1 yıl deneyim 

sahibi olduğunu belgelemek. 

7 Hemşire 2 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, yeni doğan yoğun 

bakım veya pediatri servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi 

olduğunu belgelemek. 

8 Hemşire 8 
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, yoğun bakım 

servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 

9 Hemşire 15 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 
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10 Ebe 1 
Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, ebe olarak en az 1 yıl 

deneyimi olduğunu belgelemek. 

11 Ebe 3 Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak. 

12 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Odyometri önlisans mezunu olup, uyku teknisyenliği 

sertifikasına sahip olmak ve akredite edilmiş bir uyku 

laboratuvarında en az 6 ay uygulamalı eğitim almış olduğunu 

belgelemek. 

13 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans mezunu olup, 

hasta kabul kayıt işlemleri konusunda en az 1 yıl deneyim 

sahibi olduğunu belgelemek. 

14 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olup, Acil Servis Saha 

Yönetimi ile İlk ve Acil Yardım sertifikalarına sahibi olmak. 

15 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Anestezi önlisans mezunu olup, Sanitasyon ve Hasta Kabul 

Sekreterliği sertifikalarına sahip olmak. 

16 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

Anestezi önlisans mezunu olup, CPR Eğitim Sertifikasına 

sahip olmak ve yoğun bakım çalışma deneyimi olmak. 

17 
Sağlık 

Teknikeri 
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak. 

18 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olup, hastane öncesi 

resusitasyon ve transport eğitimi almış olduğunu 

belgelendirmek. 

19 
Sağlık 

Teknikeri 
1 İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olmak. 

20 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunu olup, 

ameliyathanede tıbbi sekreter olarak en az 2 yıl deneyim sahibi 

olduğunu belgelemek. 

21 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Hasta Güvenliği ve 

Enfeksiyondan Korunma sertifikalarına sahip olmak. 

22 
Diğer Sağlık 

Personeli 
2 

Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü mezunu 

olup, Sağlık Bakanlığı onaylı CPR Katılım Belgesine sahip 

olmak ve toplamda en az 1 yıl yoğun bakım ve acil servis 

deneyimi olduğunu belgelemek. 

23 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

Sağlık Meslek Lisesi İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu 

olup, Temel İlkyardım ve Tıbbi Terminoloji Sertifikalarına 

sahip olmak. 

24 Laborant 1 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans mezunu olup, 

hastanelerin mikrobiyoloji, biyokimya ve kan bankası 

laboratuvarlarında laborant olarak en az 9 ay deneyim sahibi 

olduğunu belgelemek 
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25 Laborant 1 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans mezunu olup, 

Kalibrasyon ve Laboratuvar Akreditasyon Yönetim Sistemleri 

konusunda eğitim aldığını ve tıbbi laboratuvarda en az 1 yıl 

deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. 

26 Eczacı 2 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. 

27 Biyolog 2 

Biyoloji lisans mezunu olup, hastanelerin biyokimya ve 

mikrobiyoloji laboratuvarlarında en az 1 yıl deneyim sahibi 

olduğunu belgelendirmek. 

28 Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak. 

29 Fizyoterapist 1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezun olup, Sağlıklı 

Hayat Merkezinde çalışma deneyimine sahip olmak, 

Rehabilitasyon Merkezlerinde en az 1 yıl deneyim sahibi 

olduğunu belgelendirmek 

30 Fizyoterapist 1 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, 

Kardiopulmoner Fizyoterapi ve Manuel Terapi ve Mulligan 

Concept Sertifikalarına sahip olmak. 

31 Psikolog 1 

Psikoloji lisans mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 

Aile Danışmanlığı Sertifikası ile Psikoteknik Değerlendirme 

ve Uygulama Yetki Belgesine sahip olmak. 

32 
Röntgen 

Teknisyeni 
2 

Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği 

Bölümü mezunu olmak. 

Başvuru Tarihi : 22/06/2020-06/07/2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar, 
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na 

posta yolu veya şahsen yapılacaktır.  
  (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
2 - 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, 

Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) 
3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
4 - Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 
5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” 
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BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak 

istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya 

şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler 

Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe 

başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi 

itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve 

başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından 

KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla 

olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı 

sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde 

ilan edilecektir. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı 

kadar yedek uygulanacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1 - Öğrenim Belgesi fotokopisi, 

2 - KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.) 

3 - Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş), 

4 - Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin 

edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.  

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi, 

6 - Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet 

Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil 

numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri 

ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir. 

7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl 

belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR: 

1 - Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan 

unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır. 

2 - Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade 

edilmeyecektir. 4388/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

–– İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 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.


