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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2015 tarihli ve 29502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yö-

netmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık programı ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda

yürütülen yabancı dil hazırlık programına ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş,

aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiş ve ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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“a) Yüksekokul tarafından yıl içinde yapılan yeterlilik sınavlarının birinden Yüksekokul

Yönetim Kurulunun belirlediği puanı alanlar.

b) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla, Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından

(YDS) en az 60 puan veya ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği

puanı almış olanlar.

c) Daha önce Üniversitede veya başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi

almış ve başarılı olmuş öğrencilerden, muafiyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından ka-

rar verilen öğrenciler.”

“a) Yüksekokul tarafından yıl içinde yapılan yeterlilik sınavlarının birinden Yüksekokul

Yönetim Kurulunun belirlediği puanı alanlar,

b) Üniversitenin yabancı dille eğitim yapan bölümlerinin hazırlık sınıflarındaki öğren-

cilerden, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen sınavlardan, Yüksekokul Yönetim Ku-

rulunca belirlenen puanları alanlar,”

“(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi duru-

munda, kısmen yabancı dille eğitim yapan bölümler ve yabancı dille eğitim yapan bölümler

için bu maddede belirtilen muafiyet koşulları geçerlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “okulun”

ibaresi “Yüksekokulun” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “öğrencilerin o seneki Yükseköğre-

nime Geçiş Sınavı” ibaresi “Üniversiteye giriş” olarak, üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde

yer alan “Devamsız duruma düşen” ibaresi “Devamdan başarısız olan” olarak, aynı fıkranın

dördüncü cümlesinde  yer alan “ilan edilir” ibaresi “bilgilendirilir” olarak, dördüncü ve beşinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

“(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler de derslerin %85’ine devam etmek

zorundadır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve yıl sonunda başarılı ya

da başarısız olan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildikleri bölüme/programa

devam ederler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş

olan öğrenciler, takip eden yeterlilik sınavlarına giremezler ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş

sayılırlar.
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(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların (yabancı dille

veya kısmen yabancı dille) hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenci-

lerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan program-

ların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer

bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulun-

maması hâlinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere

kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa

kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan

programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”

“(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi duru-

munda, kısmen veya isteğe bağlı yabancı dille ve yabancı dille eğitim yapan bölümlerin hazırlık

programında öğrenim gören öğrenciler, uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan toplam derslerin

%85’ine ve girilen ders saatinin tamamına senkron olarak katılmak zorundadır. Çevrimiçi ola-

rak yapılan dersler, öğrencilerin giremedikleri dersleri telafi edebilmeleri için sistemde takip

eden 7 gün süresince kayıtlı tutulur ve süre sonunda bu ders kayıtları silinir. Devam koşulu

asenkron katılımla sağlanamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Hazırlık programında yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemiyle ya-

pılacak sınav türleri, sınav tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları öğretim yılı başla-

madan Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yeterlilik sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.  De-

vam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler birinci yarıyıl sonu ve yıl sonu yeterlilik

sınavına katılamazlar.

(2) Öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve daha

önce başarısız olmuş öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bu

sınava girebilmeleri için yapıldığı takdirde Seviye Tespit Sınavından, Yüksekokul Yönetim

Kurulunca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(3) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına; Yüksekokul Yönetim Kurulunca

eğitim-öğretim yılı başında kurlara göre belirlenip ilan edilen puanı birinci yarıyıl sonu itiba-

rıyla alan hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile ikinci yıllarında hazırlık sınıfına devam
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etmeden kendi imkânları ile yabancı dil bilgilerini geliştiren öğrenciler herhangi bir not şartı

aranmaksızın girebilirler.

(4) Yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavına; yıl içi not ortalaması en az 50 olan hazırlık

sınıfı öğrencileri ve Yüksekokuldaki ilk yılında hazırlık sınıfından başarısız olup, takip eden

yıl yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkanları ile geliştirmiş olan öğrenciler

katılabilir.

(5) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş öğren-

ciler ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve sonrası yıllarda hazırlık sınıfından başarısız olup bö-

lümlerine sorumlu geçen isteğe bağlı eski kayıtlı öğrenciler, herhangi bir koşul aranmaksızın

sınav kaydı yaptırarak yeterlilik sınavlarına girebilirler.

(6) Kısmen yabancı dille ve Türkçe eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavı iki aşa-

madan oluşur. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 60 puan alamayan öğrenci, takip eden

beceri sınavlarına giremez. Buna göre;

a) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksek-

okul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının not ağırlıkları, Yüksekokul Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenen oranlara göre hesaplanır.

(7) 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce hazırlık sınıfından başarısız olmuş Türkçe

öğretim yapan bölüm/program öğrencileri yeterlilik sınavlarının birinci aşamasından en az

60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılır ve ikinci aşamaya girmez.

(8) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci

aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına gire-

mez. Buna göre;

a) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının bölümleri ve bu bölümlerin ağırlıkları Yüksek-

okul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

b) Birinci ve ikinci aşama sınavlarının not ağırlıkları, Yüksekokul Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenen oranlara göre hesaplanır.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıfına uzaktan öğretim yöntemiyle devam edilmesi durumun-

da, kısmen veya isteğe bağlı yabancı dille ve yabancı dille eğitim yapan bölümler için bu mad-

dede belirtilen Yeterlilik Sınavı koşulları geçerlidir. ”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 9 – (1) Seviye Tespit Sınavı (yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemiyle ya-

pılması durumunda), yabancı dil hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin yabancı

dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları notlara göre düzeylere ayırmak için yapı-

labilir. Bu sınavdan alınan puanların yıl sonu başarı notuna etkisi yoktur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mazeret sınavları, önceden duyurulmak kaydıyla, akademik takvimde belirlenen

tarihlerde yapılır. Bu sınavlar, mazeret sınavının yapılacağı tarihe kadar işlenen müfredatı

kapsar.”

“(3) Yeterlilik, mazeret sınavlarının ve küçük sınavların mazeret sınavları yoktur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yüz yüze yapılan sınav programlarında, öğrenciler, belirtilen tarih,

yer ve saatlerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınavlara girer. Yapılacak olan sınavlarda belirtilen

sınav kurallarına uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan öğrencilerin sınavı geçersiz sa-

yılır ve bu öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemleri uygulanır.

(2) Uzaktan öğretim yöntemiyle yapılan sınavlarda, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından

duyurulan sınav kurallarına uyulması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendinde

yer alan “düzeyini sağlayan” ibaresi “puanını alan” olarak ve aynı fıkranın (b) bendinde yer

alan “Dönem arası ve dönem sonunda” ibaresi “Birinci yarıyıl sonu ve yıl sonunda” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi

gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek sınav sonucuna itiraz edebilirler. Sınav

evrakı, (dijital ve/veya kağıt üzerinde) Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyon

tarafından incelenir ve karara bağlanarak sonuç yedi gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğren-

cilerin, konuşma becerisine yönelik yapılan sınavlara itiraz hakkı yoktur.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/10/2015 29502
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1474 
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1475 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 1477 
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İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 1483 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1481 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1480 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1479 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1476 
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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1478 

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

 
 1487 
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Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1448 

—— • —— 
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1444 

—— • —— 
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1445 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1485 

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

 
 1486 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
—— • —— 

Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1493 
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İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1473 

—— • —— 
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1482 
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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 (37.500 Adet Big Bag Torba 

(Beyaz Renkli) 8.500 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 15.03.2021 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. 

 1316/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 -  Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.700.000 Kg. yaş çay nakliye hizmet alım işi 

%20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 -  Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez Mah. Dere Cad. No: 11 - 61450 Hayrat/Trabzon 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.03.2021 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay 
Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) 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 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmi teklifler kabul edilmez. 
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7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 
gün olmalıdır. 

8 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 
Teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

9 - İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

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

 1238/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.03.2021 Salı günü saat 14.00'e kadar Musadağı Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE 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, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - İhale yükleme ve nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
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. 

 1438/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar/ azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. 

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü-Çamlıca Mah. Hükümet Cad. No: 86   61600-
Sürmene/Trabzon 



23 Şubat 2021 – Sayı : 31404 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını en geç 11.03.2021 günü saat 14.00’e kadar Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü 
(Evrak Kayıt Bürosu) 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, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
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. 

 1406/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.890.000 Kg yaş çay nakliye ve 4.000.000 kg yaş çay 

yükleme hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alıncaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah. Tirebolu/GİRESUN 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2021 günü saat 14:00’e kadar Tirebolu Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - İhale yükleme ve nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
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. 

 1437/1-1 
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2 KALEM BİG-BAG TORBA İÇ NAYLONU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 Kalem Big-Bag Torba İç Naylonu (300.000 adet 182x332 cm - 

1.000 adet 147x310 cm) %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 15.03.2021 günü saat 14.30’a 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 14.30’da 
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. 

 1368/1-1 
—— • —— 

YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.500.000 kg. yaş çay nakliye hizmet alım işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir.  

Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Yolgören Mah. Araklı/Trabzon 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 08.03.2021 (Pazartesi) günü saat 14.00 e kadar Araklı Çay Fabrikası 
Yolgören Mah. Cumhuriyet Cad. No: 48/A Araklı/TRABZON 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, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilemez. 

5 - İhale alternatif teklifler kapalıdır. 
6 - İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen teklifleri tekliflerde fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en 

az 40 gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’ sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Araklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

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

 1362/1-1 
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KOMATSU İŞ MAKİNALARINA AİT YEDEK PARÇA ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 1453/1-1 
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KÖMÜR TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 1454/1-1 
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KÖMÜR TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 1455/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve 
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-
KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş 
bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav 
sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 237 pozisyona personel alımı 
yapılacaktır. 

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek 
puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım 
yapılacaktır. 

I) Genel Şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans 

mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 
2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış 
olmak. 

II) Özel Şartlar: 
A- Destek Personeli (Aşçı): 
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu 

olmak. 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği 
için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip 
olmak. 

B- Destek Personeli (Kaloriferci) : 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği 

kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, 
C- Destek Personeli (Şoför): 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi 
itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak) 

Ç- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) 
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak. 
D- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın 

yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve 
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 
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ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, 
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel 

özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, 

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

f) Güvenlik soruşturması olumlu olmak, 
g) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan 

şartları taşımak. 
E- Teknisyen: 
a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 
F- Tekniker: 
a)En az meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak 
G- Mühendis: 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak 
III) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler 
Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın 

birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul 
edilmeyecektir. 

Adaylar başvurularını 23/02/2021 - 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 
https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde 
aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta 
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların 2020 KPSS puanları ve öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile 
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip 
öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır. 
Tüm adayların; Detaylı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık 

açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanlarını (Ek-2 Beyan örneği), sisteme yüklemesi 
gerekmektedir. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; 
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (ön ve arka yüzü) ve Güvenlik Soruşturması 

Formunu (Ek-3 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara 
uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili 
bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-3 formu 
dışında başka formun kullanılmaması gerekmektedir.)) 

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek 
belge; İlanın Özel Şartlar bölümünün (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları 
kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel 
güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, 

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

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

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

işitme kaybı olmamak. 
Destek personeli (şoför) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; sürücü 

belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 
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Destek personeli (aşçı) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; En az 
lise veya dengi okul mezunu olanların, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için 
belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikalarını sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir. 

Destek personeli (kaloriferci) pozisyonuna başvuran adaylardan ayrıca istenen belgeler; 
Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan 
alınan sertifikalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru 
işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden 
adaylar sorumludur. 

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

IV) Sözlü Sınav, Boy-Kilo Ölçümü Yeri ve Tarihi 
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet 

sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru 
sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday 
içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo 
ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma 
hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

V) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları: 
Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 
Genel kültür 20, 
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın 

alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği 
teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için ayrıca araç başında ve kullanma 
becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak sınav yapılacaktır. Uygulama sınavının 
yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 
puan almaları gerekmektedir. 

VI)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması: 
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda 
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır. 

Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde 
(www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir. 

ÖNEMLİ NOT 
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak 

bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır. 
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 
EK: 1- Pozisyonları Gösterir Liste 
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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, 

ŞOFÖR, AŞÇI VE İŞARET DİLİ TERCÜMANI PERSONEL İSTİHDAMI  
SINAV İLÂNI 

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; 
EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet 
komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt 
kâtibi (EK 1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi 
(EK-1/C), 110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) ve 10 sözleşmeli işaret dili 
tercümanı (EK-1/F) olmak üzere toplam 5.075 personel alınacaktır. 

Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi 
web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan 
adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan 
mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. 
İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların 
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir. 

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans 
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans 
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim 
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 
70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde belirtilen 
sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama 
ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları 
gerekmektedir. 

I) Genel Şartlar: 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 

tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı 

yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; 
- Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını 

bitirmemiş olmak,  
(1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 
- Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve 

sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına 

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, 
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Kamu haklarından mahrum olmamak, 
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
II) Özel Şartlar: 
A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için; 
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya 

meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri 
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programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği 
kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim 
teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun 
olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da 
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî 
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu 
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini 
başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan 
aday ise sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) 

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek 
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya 
komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden 
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada 
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, 

Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; 
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime 
ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup 
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan 
kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve 
üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. 
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme 
yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.) 

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için; 
En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
C-Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilebilmek için; 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın 

yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve 
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, 
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel 

özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, 

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten 
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

f) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü 
gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak, 

D- Sözleşmeli şoför pozisyonunda istihdam edilebilmek için; 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
E- Sözleşmeli aşçı pozisyonunda istihdam edilebilmek için; 
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu 

olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, 
ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.) 
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b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği 
için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip 
olmak. (Aday sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) 

F- Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için; 
a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak, 
b) Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli 

Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak, (Aday belge veya sertifikayı e-Devlet 
başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) 

III) Başvuru Şekli ve Tarihi: 
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021-12/03/2021 tarihleri 

arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet 
Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta 
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli 
pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın 
birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi 
halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi 
istihdamları yapılmayacaktır. 

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı 
merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir. 

Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen ve bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında Sisteme 
Yüklenmesi Gereken Belgeler” maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz 
ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge 
yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur. 

EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun 
olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün 
imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik 
Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.) 

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 

IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler: 
a) Zabıt kâtibi unvanı için; 
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile 

alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme 
kendisi yükleyecektir.) 

- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın 
“Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından 
mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.) 

- Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A 
bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi 
sisteme yükleyecektir.) 

- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, 
- Güvenlik soruşturması formu, 
- Sağlık beyanı formu, 
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b) Mübaşir unvanı için; 
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile 

alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme 
kendisi yükleyecektir.) 

- Güvenlik soruşturması formu, 
- Sağlık beyanı formu, 
c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için; 
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile 

alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme 
kendisi yükleyecektir.) 

- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 
- Güvenlik soruşturması formu, 
d) Şoför unvanı için; 
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile 

alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme 
kendisi yükleyecektir.) 

- Sürücü belgesi, 
- Güvenlik soruşturması formu, 
- Sağlık beyanı formu, 
e) Aşçı unvanı için; 
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile 

alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme 
kendisi yükleyecektir.) 

- Aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı 
maddesinin E bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu 
belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.) 

- Güvenlik soruşturması formu, 
- Sağlık beyanı formu, 
f) İşaret dili tercümanı unvanı için; 
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile 

alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme 
kendisi yükleyecektir.) 

- Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifika, 

- Güvenlik soruşturması formu, 
- Sağlık beyanı formu, 
V) Boy ve Kilo Ölçümü, Uygulamalı ve/veya Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi: 
a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için: 
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet 

komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip 
olan adaylar da dâhil edilecektir.) içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya 
hak kazanır. 

-Boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar ile ölçümün yapılacağı yer ve tarih, 
-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi, 
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde 

edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
b) Zabıt Kâtibi unvanı için: 
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet 

komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı aday uygulamalı sınava çağrılır. Son 
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sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınır. Uygulamalı 
sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru 
kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava 
çağrılır. Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınır. 

-Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih, 
-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi, 
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde 

edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
c) Mübaşir, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı unvanları için: 
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet 

komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı 
puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır. 

-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi, 
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde 

edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
VI) Sözlü sınav konuları: 
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: 
a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan), 
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), 
c) Genel kültür (20 puan), 
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan 

üzerinden yapılır. 
İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; 
1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve 

kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur. 
2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı pozisyonlarına 

istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin 
konuların bir veya birkaçından soru sorulur. 

3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi 
de ölçülmek suretiyle yapılacaktır. 

VII) Nihai Başarı Listesi: 
Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. 
Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi 

düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek 
yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya 
meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program 
veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer 
adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. 

Nihai başarı listesi ilgili adalet komisyonu internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. Belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; 
sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada 
üstte yer alacaktır. 

VIII) Atama Sırasında İstenilecek Belgeler: 
a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için: 
Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen 

hususlara ek olarak; 
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“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığı olmamak, 

2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek 
nörolojik rahatsızlığı olmamak, 

3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak, 
4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil 

edebilecek işitme kaybı olmamak,” 
hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet 

hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, 
b) Tüm unvanlar için: 
- Mal Bildirimi Formu, 
- Gerek görülmesi halinde ilgili adalet komisyonlarınca bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında 

Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler” başlıklı maddesinde belirtilen ve sisteme yüklenen 
belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir. 

IX) Diğer Hususlar: 
Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde 

istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları 
yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise 
sözleşmeleri feshedilecektir. 

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı 
unvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen 
nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya 
boşalan pozisyonlara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam 
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır. 

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri 
özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, 
sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir. 

İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak 
adalet komisyonlarını gösteren EK-1/A,B,C,D,E,F listeler aşağıda gösterilmiştir. 

Duyurulur. 
EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek 

adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller 
EK-1/B : Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek 

adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller 
EK-1/C : Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında başvuru yapılacak ve 

istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller 
EK-1/D : Sözleşmeli şoför pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet 

komisyonları ile sınav izni verilen mahaller 
EK-1/E : Sözleşmeli aşçı pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet 

komisyonları ile sınav izni verilen mahaller 
EK-1/F : Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam 

edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller 
EK-2 : Güvenlik Soruşturması Formu 
EK-3 : Sağlık Beyanı Formu 
EK-4 : Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F Veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih 

Beyanı 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
5358 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM SINAV İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 
ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede 
yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam 
edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 
hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli 
(aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacaktır. 

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu 
Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, 
ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvurabilecektir. 
EK-1 listede belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı 
Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki 
şartları taşımaları gerekmektedir. 

A. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;  
1. Genel Şartlar:  
a) Türk Vatandaşı olmak,  
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde 

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

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik 
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak,  

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,  
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, 
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller 
bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık 
kurulu raporu ile belgelemek,  

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,  
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş 

olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve 
koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar 
sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek 
personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak 
(01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)  

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.  
2. Özel şartlar:  
a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
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2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,  
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 

fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten 
fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)  

b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek 
için;  

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya 
meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri 
programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği 
kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim 
teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun 
olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 

2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da 
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî 
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu 
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini 
başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan 
aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) 

3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek 
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya 
komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden 
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada 
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, 

4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; 
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime 
ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup 
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan 
kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve 
üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. 
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme 
yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.) 

c) Sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonlarına başvurabilmek için;  
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Meslek 

Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev 
Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde yer alan görev tanımlarında belirtilen “Yaşlı bakım 
teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri” alt başlığı altında yer alan görevleri ceza infaz kurumunda 
yürütmek üzere; 

1) En az ön lisans ve dengi okul mezunu olmak (Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans 
mezunları için KPSSP93 puanı ile başvuru yapılabilecektir.), 

2) Yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakımı veya yaşlı hizmetleri bakımı ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

ç) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için;  
1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin 

son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından 
mezun olmak.  

d) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;  
1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 
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2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.  
e) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;  
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 

17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi 
itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)  

f) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için;  
1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu 

olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, 
ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.) 

2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği 
için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip 
olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) 

g) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;  
1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2)Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği 

kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday 
sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.) 

B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler: 
a) Ortak Belgeler  
1) Güvenlik Soruşturması Formu, 
2) Sağlık Beyanı Formu, 
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile 

alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme 
kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi 
gerekmemektedir.), 

b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler 
1) Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için; 
-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, 
-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza 

infaz kurumu kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde 
belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.) 

2) Sözleşmeli destek personeli (şoför); 
- Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü 

belgesi)  
3) Sözleşmeli destek personeli (aşçı); 
-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan 

verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık 
sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında 
aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan 
istenilecektir.), 

-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge. 
4) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci); 
-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği 

kurslardan mezun olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika. 
C. Başvuru tarihleri: Başvurular 23.02.2021 günü başlayıp, 12.03.2021 günü saat 

23.59’da sona erecektir. 
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D. Başvuru yeri ve şekli:  
Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet 

üzerinde 23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak 
gerçekleştireceklerdir.  

Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 
başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı 
komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava 
girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve 
koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma 
memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir 
unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu 
hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.  

Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.  

E. İnfaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümü ile ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı 
sınavına çağrılacak adayların ilanı: 

-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda 
uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan 
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla 
aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır. 

- İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi 
sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro 
sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı 
boy-kilo ölçümüne alınacaktır. 

F. Sözlü/Uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi:  
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı 

yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin 
(adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma 
hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru 
yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri 
gerekmektedir.  

-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı 
olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan 
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son 
adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.  

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir 
adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla 
aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.  

G. Sınav şekli:  
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.  
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Ğ. Sözlü sınav konuları:  
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),  
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), 
c) Genel kültür (20 puan),  
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.  
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç 
başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır. 

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi 
kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.  

H. Nihai Başarı Listesi:  
 Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve 
koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara 
ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, 
yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı 
mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben 
kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.  

I. Atama Sırasında İstenilecek Belgeler: 
-Diploma,  
-Sağlık Kurulu Raporu, 
-2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi, 
-Mal Bildirim Formu, 
-İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar. 
İ. Diğer Hususlar 
İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm 

işlemler iptal edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini 
teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine 
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek 
ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır. 
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır.  

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate 
alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru 
tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride 
mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet 
komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.  

DUYURULUR 
EK-1 : Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni verilen komisyonlar (Sınav merkezleri) 
EK-2 : Güvenlik soruşturması formu,  
EK-3 : Sağlık Beyanı Formu, 
EK-4 : Uygulamalı Sınavda kullanılmak istenilen F veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih 

Beyanı.  
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Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ (657 SK. 4/B) SINAV İLANI 

İcra Dairelerinde görev yapmak üzere; 
Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı 
yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü 
sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır. 

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans 
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans 
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim 
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 
70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. 

1-) Genel Şartlar 
Sözleşmeli icra kâtipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları 

ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen; 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 

otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar), 
c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,  
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik 

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak, 

h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da 
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim 
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen 
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, 

ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, 
şartlarını taşımaları gerekmektedir. 
2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler 
a) Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021 – 12/03/2021 

tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, 
“Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen 
veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için sınavı yapacak adalet 
komisyonlarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet 
komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu 
şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak 
kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı olarak sınav izni verilen 
mahallerden herhangi birinde istihdam edilebileceklerdir. 

 Adayların öğrenim durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2020’da lisans mezunları 
için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan 
türündeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri 
aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan 
adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan 
mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. 
İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların 
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir. 

Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacağından 
adayların bu ilanın “başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler” 
maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle 
başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle 
doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur. 

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 
Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” ilan ekinde 

EK-6’da yer almaktadır. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden 
ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal 
etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal 
edebileceklerdir.  

b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler 
- Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak olup, alınamayan veya hatalı 

olan öğrenim bilgileri adaylar tarafından yüklenecek olan diploma veya mezuniyet belgesinin ya 
da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği 
yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği, 

- Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile 
tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu 
kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Örgün 
eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, 
meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya 
diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo 
veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Açıköğretim fakültelerinde görülen daktilografi ve 
bilgisayar dersi kabul edilmeyecektir.)  
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- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve 
Arşiv Araştırması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar 
ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması 
suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.) 

-Sağlık beyanı formu, (EK-3 te bulunan formun bilgisayar ortamında doldurularak 
çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir.) 

- Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı, 
(EK-4 te bulunan beyanın bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve ilgili bölümün 
imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 

3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi  
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak her bir 

sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama 
sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana 
sahip olan adaylar da uygulama sınavına girebilecektir.  

4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli 
-Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihi ilgili 

adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen 
adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava 
devam edilecektir. 

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan 
edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek 
kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve 
anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan 
kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç 
dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır. 
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme 
yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.) 

5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı 
Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınavı yapacak adalet komisyonlarının doğru 

olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan 
başlanarak sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar 
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradaki adayla aynı sayıda 
doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir.  

-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi ilgili adalet 
komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam 
edilecektir. 
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6-) Sözlü Sınav Konuları 

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek 

konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. 

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama 

aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. 

a) Alan bilgisi, (70 puan) 

b) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan) 

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü, (10 puan) 

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati, (10 puan)  

olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. 

7-) Başarı Listelerinin Oluşturulması 

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü 

sınav başarı listesi hazırlanacaktır. 

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan 

başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet 

meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en 

yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en 

yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınavı yapacak adalet 

komisyonlarının bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir. 

8-) Atama Sırasında İstenecek Belgeler 

a) İki adet biometrik fotoğraf, 

b) EK-5 te bulunan Mal Bildirimi Formu doldurularak Adalet Komisyonuna teslim 

edilecektir. 

9-) Atamaların Yapılması 

Bakanlık tarafından, sınavı yapacak adalet komisyonlarının oluşturulan nihai başarı 

listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır. İlan metninde 

belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

10-) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer 

değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları 

açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz 

etmektedir. 

İlanen duyurulur. 

EK-1 Sınav İzni Verilen Mahaller 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1512/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1513/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1471/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1499/1-1 
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İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.’den: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1502/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 
sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 
Belgeler; 

Profesörler: 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 
başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 
çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 
kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 
özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 
gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 
cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 
veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım 
halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip 
adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 
onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Fakülte-Bölüm Kadro Unvanı-Adedi Aranan Nitelik Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

2 2 2 Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji alanında Doktora 
yapmış olmak 

1 1 2 

Dil ve Konuşma Terapisi, Klinik Psikoloji, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Tıp), Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon (Tıp), Anesteziyoloji (Tıp), Nöroloji 
(Tıp), Hemşirelik alanları, Özel Eğitim alanlarından birinde 
uzmanlaşmış olmak. 

Ergoterapi 

1 1 2 
Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından 
birinde lisanını tamamlamış olup, bu alanlarda Doktorasını 
tamamlamış olmak. 

 1 1 
Tıp fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Ortopedi, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi 
alanlarından birinde almış olmak. 

Gerontoloji 1 1 2 
Geriatri, Gerontoloji, Yaşlı Bakımı, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında 
doktora yapmış olmak 

Gerontoloji 
 1 2 

Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını fizik tedavi ve 
rehabilitasyon veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış 
olmak 

 1 2 Psikoloji veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 
doktora yapmış olmak 

Perfüzyon 1 2 2 

Perfüzyon alanında doktora yapmış olmak veya Tıp Fakültesi 
mezunu olup Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak 
Tıp Fakültesi mezunu olup Anestezi, Genel Cerrahi 
alanlarından birinde uzmanlığını tamamlamış olmak veya 
Ameliyathane Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 
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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik 

2 2 3 
Moleküler Tıp, Tıbbı Biyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyomühendislik alanlarının 
birinde doktora yapmış olmak 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., 
Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr  

 1436/1/1-1 
—— • —— 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

OKUL BÖLÜM/  
PROGRAM 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR 

Meslek Yüksekokulu 
Sivil Havacılık 

Kabin 
Hizmetleri 

2 

İşletme lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyeti sonrası 
belgelendirmek kaydıyla pilotaj alanında en az 5 yıllık 
deneyime sahip olmak veya havacılık alanda tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

2 

İktisat, Ekonomi ve Finans, İşletme Yönetimi, Havacılık 
Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uluslararası 
Ticaret ve İşletmecilik, Seyahat İşletmeciliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası 
belgelendirmek kaydıyla havacılık alanında en az 2 yıllık 
deneyime sahip olmak veya havacılık alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Eczane 
Hizmetleri 

2 
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve Eczacılık 
Fakültesi bölümlerinin birisinden Tezli Yüksek Lisans 
mezunu olmak. 

2 Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Anabilim Dalında yüksek 
lisans yapmış olmak. 

Ortopedik 
Protez ve 

Ortez 

2 
Ortez - Protez Bölümü Lisans mezunu olup Ortez – Protez 
Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 

2 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. 

2 Anatomi veya Biyomedikal alanlarının birinde tezli yüksek 
Lisans yapmış olmak. 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’ de yayınlandığı tarihten itibaren 15. 
gündür. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 23.02.2021 Sınav Giriş Tarihi 19.03.2021 
Son Başvuru Tarihi 09.03.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 23.03.2021 
Ön Değerlendirme 
Açıklama Tarihi 12.03.2021 Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Sitesi www.avrasyauniversitesi.com 

Başvuru Şekli Şahsen veya Posta İle (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden 
kurumumuz sorumlu değildir.) 

A. GENEL ŞARTLAR:  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul 
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edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden 
yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 
dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 
yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 
yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve 
adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır. 
5. İlgili yönetmeliğin 6/4. maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan 

şartı 80 puandır. 
B. ÖZEL ŞARTLAR: 
1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya 

sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen 
araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER  
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
3. Özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.) 
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6. Lisans Transkripti (onaylı) 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan) 
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak) 
11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.) 

ÖNEMLİ NOTLAR : 
1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. 
2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasyauniversitesi.com) yayımlanacaktır. 

İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.  

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
8. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci 

belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim 
kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin 
kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya 
öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

 1436/2/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 
ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi  : 23.02.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 09.03.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 11.03.2021 
Giriş Sınav Giriş Tarihi  : 16.03.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 19.03.2021 
Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 

evraklar: 
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, 
e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. 

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) 
aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni  
3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, 
4- YÖK Formatlı özgeçmiş, 
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,  
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,  
7- ALES Sonuç Fotokopisi, 
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, 
9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi, 
13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr 
 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik 
Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi, 
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 
a.  KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b.  KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
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Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde 
hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil 
başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, 

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi, 
İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 

metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 
a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne 

Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 
 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN KADRO 
SAYISI ALES YDS Özel Şart 

Rektörlük 
Temel Bilimler 

Bölümü  
(Fizik Alanından) 

Dr.Öğr. Üyesi 1   

Fizik alanında Yüksek Lisans ve Doktora 
mezunu olup, Hafif Hadron Spektroskopisi 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurumlarında alanında ders 
vermiş olmak. 

Rektörlük 
Temel Bilimler 

Bölümü  
(Kimya Alanında) 

Dr. 
Öğr.Üyesi/ 

Doçent/Prof. 
2  80 Kimya alanında doktora yapmış 

olmak.İngilizce ders anlatma yeterliliği olmak. 

Rektörlük 
Temel Bilimler 

Bölümü(İstatistik 
Alanında) 

Dr.Öğr. 
Üyesi/ 

Doç.Dr. 
1  80 

İstatistik alanında Doktora yapmış olup, 
sağlık alanında doktora sonrası çalışmalar ve 
bilimsel yayınlar yapmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce) 
Bölümü 

Dr. 
Öğr.Üyesi/ 

Doçent/Prof. 
1  80 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

İngilizce ders anlatma yeterliliği olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

(İngilizce) 
Bölümü 

Dr. 
Öğr.Üyesi/ 

Doçent/Prof. 
1  80 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu 
olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 
alanlarından birinde doktora yapmış olmak 
ya da Tıp Fakültesi mezunu olup Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve Konuşma 
Terapisi Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi/ 
Doçent 

2   

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji lisans 
mezunu olup, Dil ve Konuşma Terapisi veya 
Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Konuşma 
ve Ses Bozuklukları alanlarından birinde 
doktorasını tamamlamış olmak 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
(İngilizce) 
Bölümü 

Öğr. Gör. 1 70 80 

Hemşirelik veya ebelik lisans mezunu olup, 
Hemşirelik Esasları, Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 
Halk Sağlığı Hemşireliği veya Ebelik 
alanlarında doktora mezunu olmak veya 
halen doktora yapıyor olmak 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Ebelik Bölümü Arş. Gör. 1 70 50 

Ebelik Lisans mezunu olup Ebelik veya 
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 
alanlarından birinde Yüksek Lisans yapıyor, 
yada bitirmiş olmak, yada bu alanlardan 
birinde Doktora yapıyor olmak, veya 
Hemşirelik Lisans mezunu olup Doğum ve 
Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında 
Yüksek Lisans yapıyor, yada bitirmiş olmak, 
yada Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanında Doktora yapıyor olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bölümü 
Arş. Gör. 1 70 80 Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu 

olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 
Diyaliz Programı Öğr. Gör. 2 70  

Hemşirelik Lisans ve sağlık alanındaTezli 
Yüksek Lisans yapmış olmak.En az 1 yıl 
Diyaliz Hemşireliği mesleki tecrübesi olmak 
veya Yükseköğretim Kurumunda bu alanda 
ders vermiş olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri 
Programı 

Öğr. Gör. 1 70  

Hemşirelik Lisans ve Cerrahi Hastalıklar 
Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans yapmış 
olmak. En az 2 yıl Ameliyathane Hemşireliği 
mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim 
Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. 1 70  

Su Ürünleri Mühendisliği lisans mezunu olup, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. Önlisans 
Aşçılık Programında ders verme deneyimine 
ve MEB İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
Belgesine sahip olmak 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve 

Mimarlık 
Fakütlesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Bölümü 
Arş. Gör. 1 70 50 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans 

mezunu olmak. 

Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık Meslek 
Bilimleri Bölümü/ 

Farmasötik 
Kimya ABD 

Arş. Gör. 1 70 50 Farmasötik Kimya alanında doktora yapıyor 
olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Gıda Teknolojisi 
Programı Öğr. Gör. 1 70 50 Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans 

mezunu olmak. 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yeni Medya 
Bölümü Prof. Dr. 1   

Sinema ve Televizyon alanında çalışmalar 
yapmak ve Medya alanında yayınlanmış 
kitabı bulunmak. 

Eczacılık 
Fakültesi 

Eczacılık Meslek 
Bilimleri Bölümü/ 
Farmakoloji ABD 

Dr.Öğr. Üyesi 1   

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. 
Gebelikte ve hipertansiyon hastalarında ilaç 
kullanımını konusunda bilimsel yayınları 
olmak. 

Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve 
Tıp Bilişimi ABD 

Dr.Öğr. 
Üyesi/ 

Doç.Dr. 
1   Biyoistatistik alanında doktora mezunu 

olmak. 

 1466/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim 
Dalı 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi Lisans seviyesinde ders vermiş ve Tıp 
Eğitimi kurul ve komisyonlarında tecrübe sahibi 
olmak,  
Bipolar bozukluk ve major depresif bozukluk 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak, 

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Ürolojide taş hastalıkları taş tipleri ve genetik 
ilişkileri konusunda çalışmış olmak 

Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık Bölümü 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

Mimarlık ya da İç Mimarlık Lisans Mezunu olması, 
Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik 
çalışmalarını Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında 
yapmış olması,  
İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümlerinde en az 2 yıl öğretim görevlisi olarak 
çalışmış olması,  
Çalışma alanlarının eğitim ve sağlık yapılarının iç 
mekan tasarımı ile ilgili konularda olması 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
İlan Tarihi : 23.02.2021 
Son Başvuru Tarihi : 09.03.2021 
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını 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  
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 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, 
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* 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 transcriptlerini, 
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet 

CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 
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 1391/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Fakültelerinde görevlendirilmek üzere 19.11.2020 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 
uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik” 
hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümlerde görevlendirilmek üzere Öğretim Elemanları 
alınacaktır. 

Fakülte/ 

Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Nitelik 

Başvuru Değerlendirme ve 

Sınav Takvimi 

ALES/YDS 

Eşdeğeri 

Puanı 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme (İngilizce) 

Araştırma Görevlisi 
2 

Başvuracak adayların;  

Ekonomi, İşletme, Finans lisans 

bölümlerinden birisinden mezun 

olmak.  

Muhasebe veya Finans Anabilim 

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

İlan Tarihi:  

23.02.2021  

Son Başvuru Tarihi: 

09.03.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi:  

15.03.2021  

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 

19.03.2021  

Sınav Saati:  

26 Ağustos Yerleşkesi 

Hukuk Binası 125 No’lu sınıf 

Saat: 10:00  

Sonuç Açıklama Tarihi: 

26.03.2021 

ALES 70 

YDS 50 
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Eczacılık 

Fakültesi 

Farmakognazi 

Anabilim Dalı 

Araştırma Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların;  

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu 

olmak.  

Farmakognazi doktora öğrencisi 

olmak. 

İlan Tarihi:  

23.02.2021  

Son Başvuru Tarihi: 

09.03.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi:  

11.03.2021  

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 

15.03.2021  

Sınav Saati:  

26 Ağustos Yerleşkesi 

Mühendislik Binası Kat/3 

Saat: 13:00  

Sonuç Açıklama Tarihi: 

17.03.2021 

ALES 70 

YDS 80 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik Kimya 

Anabilim Dalı 

Araştırma Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların;  

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu 

olmak.  

Farmasötik Kimya doktora öğrencisi 

olmak. 

İlan Tarihi:  

23.02.2021  

Son Başvuru Tarihi: 

09.03.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi:  

11.03.2021  

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 

15.03.2021  

Sınav Saati:  

26 Ağustos Yerleşkesi 

Mühendislik Binası  

Saat: 13:00  

Sonuç Açıklama Tarihi: 

17.03.2021 

ALES 70 

YDS 80 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik Teknoloji 

Anabilim Dalı 

Araştırma Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların;  

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu 

olmak.  

Farmasötik Teknoloji doktora 

öğrencisi olmak. 

İlan Tarihi:  

23.02.2021  

Son Başvuru Tarihi: 

09.03.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi:  

11.03.2021  

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 

15.03.2021  

Sınav Saati:  

26 Ağustos Yerleşkesi 

Mühendislik Binası  

Saat: 13:00  

Sonuç Açıklama Tarihi: 

17.03.2021 

ALES 70 

YDS 80 
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Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik Organik 

Kimya Anabilim Dalı 

Öğretim Görevlisi 

1 

Başvuracak adayların;  

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu 

olmak.  

Farmasötik Kimya doktora mezunu 

olmak. 

İlan Tarihi:  

23.02.2021  

Son Başvuru Tarihi: 

09.03.2021  

Ön Değerlendirme Tarihi:  

11.03.2021  

Yazılı Sınav Giriş Tarihi:  

15.03.2021  

Sınav Saati:  

26 Ağustos Yerleşkesi 

Mühendislik Binası  

Saat: 13:00  

Sonuç Açıklama Tarihi: 

17.03.2021 

ALES 70 

YDS 80 

BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır. 
Başvuru Bilgileri: 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli 
Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir 
şekilde iade edilmez.) 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi 
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, 
Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
www.yeditepe.edu.tr 

Genel şartlar: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
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Özel Şartlar: 

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir 

b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak şartı aranır. 

İstenen Belgeler: 

1 - Başvuru dilekçesi, 

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 

3 - 1 adet fotoğraf, 

4 - Özgeçmiş, 

5 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

6 - Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi, 

7 - Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 

transkripti 

8 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri, 

9 - Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi 

Önemli Notlar: 

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

Muafiyet: 

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İlan olunur. 1390/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1427/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 1431/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/38496 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2018/12551 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2020/13412 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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