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YÖNETMELİKLER

Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fık-
rasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Doktora için öğrenci kabulünde adayın puanı, başvurduğu programın puan türünde
sahip olduğu ALES puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
%15’i, YDS veya muadili bir sınavdan alınan yabancı dil puanının %15’i ve adayın alana ilişkin
temel bilgisinin değerlendirildiği mülakat ve/veya bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.
Adayın mülakat ve/veya bilim sınavından en az 50 puan alması ve bu bent uyarınca 100 tam
puan üzerinden hesaplanan puanının en az 65 olması gerekir. Adaylar en yüksek puan alandan
başlamak üzere sıralanarak ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara asıl olarak
yerleştirilir. Asıl liste için belirlenen kontenjan kadar yedek aday da bu bentte yer alan hüküm-
lere göre sıralanır ve ilan edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde Tıp, Diş Hekimliği,
Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının puanı, ALES sayısal veya TUS temel tıp pua-
nının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS veya muadili bir sınavdan alınan
yabancı dil puanının %15’i ve adayın alana ilişkin temel bilgisinin değerlendirildiği mülakat
ve/veya bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Adayın mülakat ve/veya bilim sınavından
en az 50 puan alması ve bu bent uyarınca 100 tam puan üzerinden hesaplanan puanının en az
65 olması gerekir. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunları dışında
olup temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların puanları, birinci fıkranın
(c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ALES sayısal pua-
nının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS veya muadili bir sınavdan
alınan yabancı dil puanının %15’i ve adayın alana ilişkin temel bilgisinin değerlendirildiği mü-
lakat ve/veya bilim sınavının  %20’si alınarak hesaplanır. Adayın mülakat ve/veya bilim sına-
vından en az 50 puan alması ve bu bent uyarınca 100 tam puan üzerinden hesaplanan puanının
en az 65 olması gerekir. Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak ilgili ana-
bilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara asıl olarak yerleştirilir. Asıl liste için belirlenen
kontenjan kadar yedek aday da bu bentte yer alan hükümlere göre sıralanır ve ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.

“(1) Her ders için en az bir yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır. Ancak
dersi veren öğretim üyesinin gerekli görmesi durumunda; proje, ödev, kısa süreli sınav, ara sı-
nav, laboratuvar ve benzeri çalışmalar da yapılabilir. Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavını
izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavında alınan not, nihai notun hesap-
lanmasında yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Öğrencinin yarıyıl sonu ve bütünleme sına-
vına girebilmesi için teorik derslerin en az %70'ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az
%80'ine katılmış olması gerekir. Yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel
hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Se-
miner dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı
hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının süresi iki ders saatidir.”
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“Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir.
Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar
en yakın tam sayıya tamamlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç doktora prog-
ramlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2)  Yeterlik sınavı yılda iki defa olmak üzere, her yıl ocak-şubat ve haziran-temmuz
ayları içinde yapılır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci ya-
rıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrenci
başarısız kabul edilir ve izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. İkinci kez
yeterlik sınavına girmeyen veya ikinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği
kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
“Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, tez konusu
ile ilgili en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli dergide yayıma kabul edilmiş veya yayım-
lanmış bilimsel makale, uluslararası kongrede sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış sözlü
bildiri veya bir adet kitap yazarlığı veya kitapta bölüm yazarlığı ya da patent şartlarından en
az birini yerine getirdiğini belgeleyerek danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının onayı ile bir-
likte enstitüye müracaat eder. Söz konusu yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması
şart değildir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(6) 42 nci maddenin birinci fıkrasında Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora tez jürisi

oluşturulmasına ilişkin hükümler 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce kayıt
yaptırmış öğrenciler için uygulanmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2017 29953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/4/2018 30385

2- 14/7/2019 30831

3- 8/9/2019 30882

4- 30/11/2019 30964

5- 23/1/2020 31017

6- 21/6/2020 31162

7- 4/2/2021 31385

8- 28/6/2021 31525
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ORDAM): Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ortadoğu hakkında bilimsel araştırmalar yaparak

bunların sonuçlarını paylaşmak, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve özel kuru-
luşlara destek vermek ve ilgili lisansüstü programlardaki öğrenciler ile alan uzmanlarının ye-
tişmesine katkı sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Ortadoğu ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incele-

meler yapmak ve bunların sonuçlarını elektronik ortamda veya basılı olarak yayımlamak, Or-
tadoğu alanında araştırmacıların yetiştirilmesine destek sağlamak.

b) Ortadoğu’da yaşayan insanların dil, kültür, tarih ve gelenekleri ile ilgili ortak çalış-
malar ve projeler yapmak.

c) Bölge ülkelerinin halkları arasında kültürel ve entelektüel bilgileri paylaşmak ve da-
yanışmak amacı ile çalışmalar yapmak.

ç) Kültürler arası anlayış ve uyumun geliştirilmesi ve karşılıklı olarak zenginleştiril-
mesine katkı sağlamak, kültürel yapılar hakkında ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi üretmek.

d) Ülkeler arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağla-
mak.
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e) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş
birliği yapmak.

f) Lisans ve lisansüstü programlar çerçevesinde yapılacak Ortadoğu araştırmaları ile
ilgili eğitim programlarında öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı değişimine yönelik katkı
sağlamak.

g) Üniversiteye bağlı bulunan kütüphane ile iş birliği yaparak Ortadoğu ile ilgili ya-
yınların teminine katkıda bulunmak. 

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere
kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek
ve yurtdışından gelen Ortadoğu alanında uzman araştırmacılara Türkiye’yi tanıtıcı faaliyetlerde
bulunmak.

h) Üniversitelerin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu
alanlarda yapılacak çalışmaları özendirmek, Ortadoğu ile ilgili özel veya kamu kurum ve ku-
ruluşları ile iş birliği yapmak, proje imkânlarını tespit etmek ve bunlara danışmanlık hizmeti
sağlamak.

ı) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler ye-
tiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik seminerler, kurslar ve programlar düzenle-
mek ve sertifikalar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim  organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu. 
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından
aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı
öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından veya Yönetim Kurulu
üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunmayan
Müdürün görevi sona erer.

(4) Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorum-
ludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak; Yönetim Kurulu ve

Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun kararlarını yürütmek, Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve

etkin çalışmasını sağlamak.
c) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet planını, bina, araç-gereç ve benzeri fi-

ziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.
ç) Merkezin yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları

Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.  
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin amaç ve

faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan  Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam yedi üyeden olu-
şur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendiri-
lebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görev-
lendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Yönetim Ku-
rulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık faaliyet planını karara

bağlamak.
c) Bir sonraki yılın bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağ-

lamak.
d) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarına ilişkin ilkeleri belirlemek.
e) İlgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar

yürüten Üniversitenin ya da istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile kamu
ya da özel kurum ve kuruluşlarda görev yapan/yapmış uzman kişiler arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu on kişiden oluşur. Süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün çağrısı üzerine çoğunluk şartı aran-
maksızın toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alan-
larıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 21/10/2014 tarihli ve 29152 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştır-

malar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Biyoteknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda faydalı ürünler ortaya

çıkarmak ve bu ürünlerin Ar-Ge faaliyetlerinde çalışabilecek farklı disiplinleri de kapsayacak
şekilde alanında yetkin araştırmacıları ve elemanları bünyesinde toplayarak ulusal ve uluslararası
düzeyde araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürütmek.

b) Biyoteknoloji alanına katkı sunabilecek ve bu konuda ürün geliştirip üretebilecek
nitelikli uzmanlar, ara elemanlar ve öğretim üyeleri/görevlileri yetiştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Aşı, ilaç, tanı kiti üretimi ve geliştirilmesi, biyoteknolojik ürünler ve ilaçların araş-

tırılması geliştirilmesi, biyoinformatik, biyomalzeme çalışmaları, bitkisel genetik kaynakların
potansiyellerinin araştırılması ve yeni çeşit geliştirme çalışmaları, biyoteknoloji araştırmala-
rında yapay zeka çalışmaları, gıda biyoteknolojisi alanında üretim ve faaliyetler başta olmak
üzere farklı alanlarda biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
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b) Moleküler biyoloji ve genetik teknikleri kullanılarak biyoteknolojik ürün geliştirme
ve üretim çalışmaları, alt ünite aşıları üretim çalışmaları, kök hücre, hücre ve doku kültürü ça-
lışmaları, gelişimsel biyolojide yeni tür geliştirme çalışmaları, gen terapisi çalışmaları, DNA
veya RNA bazlı aşı veya terapi ajanı çalışmaları, bu malzemelerin farklı mikrobiyal veya me-
meli hücrelerine aktarımı için malzeme veya kimyasal geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Biyoteknolojik ürün üretim süreçlerinde ilaç, molekül ve gen dizisi tasarımı yaparken
biyoinformatik alanında yapay zeka çalışmaları yapmak, bu çalışmalara alt yapı sağlayacak
bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği alanlarında araştırmalar yürütmek.

ç) Biyomedikal alanında kullanılmak üzere bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik
mühendisliği, tıp, malzeme bilimi, kimya mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarının ortak ça-
lışmalar yaparak Ar-Ge tabanlı ürünleştirme faaliyetlerini yürütmek.

d) Bitki biyoteknolojisi alanında doku kültürü ve tohum çalışmaları, tarımsal bağım-
sızlılığımız için daha güvenilir yeni çeşit/ürün geliştirme çalışmaları, bitki sağlığına ve üretim
verimliliğine faydalı mikroorganizmaların ya da biyoteknolojik ürünlerin tespiti ve üretimi,
biyolojik gübre çalışmaları yapmak. 

e) Kendi bitki gen kaynaklarımızın potansiyellerini araştırmak, abiyotik stres koşulla-
rına dirençli bitkileri ve bitki zararlıları ile mücadelede daha güvenilir biyoteknolojik ürünler
geliştirmek.

f) Gıda mühendisliği alanında bitki, hayvan ve insan sağlığına katkı sağlayabilecek
ürünlerin veya gıda güvenliği açısından önem arz eden ürünlerin biyoteknolojik olarak araştı-
rılması, üretimi ve bu konularda ulusal veya uluslararası resmi ve özel kurumlara danışmanlık
ve hizmet sunumu sağlamak.

g) İlgili mevzuatı kapsamında, Üniversite bünyesinde bu alanlarda çalışabilecek öğretim
elemanı, uzman, teknisyen ve öğrenci yetiştirmek; ulusal veya uluslararası seminer, sempoz-
yum, kurslar veya kongreler düzenlemek, bu faaliyetler için ilgili mevzuatı kapsamında serti-
fikalar vermek.

ğ) Biyoteknolojik araştırmalar alanında proje geliştirme, yürütme ve koordinasyon faa-
liyetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirmek.

h) Biyoteknolojik araştırmalara katkı sunabilmesi adına ulusal veya uluslararası farklı
resmi kurum veya özel kuruluşlar ile iş birlikleri oluşturmak.

ı) Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgilendirici yayımlar yap-
mak.

i) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. 
(2) Müdür, Rektörün onayıyla çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla

üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yar-
dımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından
biri Müdüre vekâlet eder. 
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yıl Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve

tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.
c) Her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üze-

rine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkında yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına
sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun oluşturulması için Yönetim Kuruluna öne-
ride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli
hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu Kurulları toplantıya ça-
ğırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu Kurulların kararları ile çalışma programının ve Merke-
zin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve kamu kurumları ve özel kuruluşlar arasında
Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere
Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek
üzere Rektöre öneride bulunmak.

g) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, idarî ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu
kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ile stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektöre öneride bulunmak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin ödenek ile akademik, idarî ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi
ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

gözetilerek Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanlarında çalışan Üniversitenin öğ-
retim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün belirlediği gündem maddelerini
görüşmek üzere Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile toplanır ve kararlar, açık oyalama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması ha-
linde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Mü-
dürün kararı belirleyicidir.

(3) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye-
nin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak.
b) Müdür tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
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c) Müdür tarafından her yıl Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da
Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel
durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurulunun oluşturulmasını
karara bağlamak.

d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve kamu kurumları ve özel kuruluşlar arasında
Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman,
eğitimci, sanatçı, idarî ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

f) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ile stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Merkezin ödenek ile akademik, sanatçı, idarî ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
karara bağlamak.

ğ) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet

alanlarında deneyimli, öğretim elemanları veya ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlardaki
uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında toplanır. Da-
nışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt
çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Ka-
palı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(3) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile il-
gili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplan-
tılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birli-

ğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:
PERSONEL SERTİFİKASYON MEKANİZMASINA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, (TS) EN ISO/IEC 17024 nolu standarda uygun

olarak Veri Koruma Görevlisi Programı dâhilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, (TS) EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak akredite

olan ve Kurum tarafından yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşları tarafından yürü-
tülecek sertifikasyon faaliyetleri ile veri koruma görevlilerini ve adaylarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 17/1/2018 tarihli ve 2018/11296
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat
Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri ile 18 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından; belgelendirme, doğrulama,

yeterlik testi sağlama ile diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası
kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesini, yeterliğinin onaylanmasını ve düzenli
aralıklarla denetlenmesini,

b) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
c) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
ç) Katılım belgesi: Kurul tarafından usul ve esasları belirlenen eğitim programını ta-

mamlayanlara Kurum tarafından verilen belgeyi,
d) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
e) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
f) Personel: Sertifika almak isteyen gerçek kişiyi, 
g) Personel belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından (TS) EN

ISO/IEC 17024 standardı kapsamında akredite edilen, sertifikasyona ilişkin ilgili sınavlarda
başarılı olanları belgelendirmeye yetkili kuruluşu, 

ğ) Program: Kurul tarafından ana hatları belirlenerek yayımlanan veri koruma görev-
lisinin sertifikasyon faaliyetlerine ilişkin şartların belirlendiği dokümanı, 

h) Program kullanma onayı: Kurul tarafından yayımlanacak kişisel verilerin korunması
alanındaki sertifikasyona konu programların, personel belgelendirme kuruluşu tarafından kul-
lanılabilmesini sağlayan Kurum ön iznini,

ı) SERTABİS: Kurum tarafından, sertifikasyon faaliyetinin tarafsız, şeffaf ve etkin sür-
dürülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan, personel belgelendirme kuruluşunun ve sertifika
sahibi kişilerin bilgilerinin yanı sıra sertifikaların kapsamlarının, tarihlerinin, numaralarının,
geçerlilik sürelerinin ve personel belgelendirme kuruluşunun bilgilerinin sorgulanabildiği, Ser-
tifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sistemini,

i) Sertifikasyon: Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, sertifika almak için gereken
şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların belgelendirilmesi işlemini,
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j) Sınav: Adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla personel
belgelendirme kuruluşları tarafından programa ve akreditasyon kurallarına göre gerçekleştirilen
değerlendirme sürecini,

k) Sözleşme: Personel belgelendirme kuruluşunun yetkilendirme kapsamında Program
kullanma onayı için Kurum ile yapacağı sözleşmeyi,

l) Standart: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından kabul edilen "(TS) EN
ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin
Genel Şartlar" standardını,

m) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
n) Veri koruma görevlisi: Sınavda başarılı olarak veri koruma görevlisi unvanını kul-

lanmaya hak kazanan gerçek kişiyi, 
o) Yetkilendirme: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş personel belgelendirme kuru-

luşuna Kurum tarafından bu Tebliğ kapsamında faaliyete başlamak için verilen izni, 
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde yer almayan tanımlar için Kanunda ve Standartta yer alan tanımlar ge-

çerli olacaktır.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Genel esaslar 
MADDE 5 – (1) Sertifikasyon işlemleri bu Tebliğde ve Standartta belirtilen usul ve

esaslara uygun olarak yürütülür.
(2) Sertifikasyon için aşağıdaki esaslar uygulanır: 
a) Personel belgelendirme kuruluşu tarafından, sertifikasyon faaliyetlerinin tüm süreç-

lerinde tarafsızlığın ve şeffaflığın sağlanması gerekmektedir. 
b) Sertifikasyon faaliyetleri esnasında herhangi bir eksiklik ve aksaklık yaşanmaması

adına personel belgelendirme kuruluşunun gerekli ve yeterli personele, kaynağa, fiziki, teknik
ve idari altyapıya sahip olması gerekmektedir. 

c) Veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin bünyesinde veri koruma görevlisi istihdam
etmesi, veri sorumlusunun ve veri işleyenin Kanuna ve ilgili mevzuata uyma sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. 

ç) Katılım belgesi, veri koruma görevlisi unvanını kullanma ve veri koruma görevlisi
olarak faaliyet gösterme imkânı sağlamaz.

(3) Katılım belgesine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenerek ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Veri Koruma Görevlisi

Veri koruma görevlisi 
MADDE 6 – (1) Katılım belgesini alan kişilerden sınavda başarılı olanlar veri koruma

görevlisi unvanını kullanmaya hak kazanırlar.
(2) Veri koruma görevlisinin sertifikalandırıldıkları program kapsamında kişisel veri-

lerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilir.
(3) Veri koruma görevlisi, sadece sertifikalarının geçerlilik süresi boyunca bu unvanı

kullanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Program, Başvuru, Ölçme ve Değerlendirme, Geçerlilik ve Ücretler

Program kullanma onayı ve sözleşme
MADDE 7 – (1) Kurumun yayımladığı programın, personel belgelendirme kuruluşu

tarafından akreditasyon sürecinde başvuru aşamasında kullanılabilmesi ancak Kurulun program
kullanma onayını müteakiben sözleşmenin imzalanmasıyla mümkündür.

(2) Personel belgelendirme kuruluşu, programı Kurum tarafından yayımlanan güncel
haliyle, herhangi bir değişiklik yapmaksızın kullanmak zorundadır.
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(3) Personel belgelendirme kuruluşu, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 6 ay için-
de sözleşme ile birlikte TÜRKAK’a akreditasyon başvurusunda bulunmalıdır. Bu süre içeri-
sinde başvuruda bulunulmaması halinde sözleşme hükümsüz hale gelir.

Yetkilendirme
MADDE 8 – (1) TÜRKAK tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşu,

belge vermeye başlamak için Kuruma yetkilendirme başvurusunda bulunmak zorundadır. Yet-
kilendirilmeyen personel belgelendirme kuruluşu bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteremez.

Yetkilendirmenin durdurulması 
MADDE 9 – (1) TÜRKAK tarafından akreditasyonu tamamen veya kısmen askıya alı-

nan ya da kapsamı daraltılan personel belgelendirme kuruluşunun, bu durumu 7 gün içinde
Kuruma bildirmesi zorunludur.  

(2) TÜRKAK tarafından akreditasyonun tamamen veya kısmen askıya alınması ya da
kapsamının daraltılması hâllerinde, TÜRKAK tarafından belirlenen askıya alma veya kapsam
daraltma süresi boyunca, personel belgelendirme kuruluşunun yetkilendirmesi Kurum tarafın-
dan durdurulur. 

(3) Yetkilendirmesi durdurulan personel belgelendirme kuruluşu, durdurma süresi bo-
yunca sertifikasyon faaliyetlerine devam edemez.

Yetkilendirmenin iptal edilmesi 
MADDE 10 – (1) TÜRKAK tarafından akreditasyonu geri çekilen personel belgelen-

dirme kuruluşunun, bu durumu 3 gün içinde Kuruma bildirmesi zorunludur.
(2) Personel belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunun geri çekilmesi hâlinde veya

sertifikasyon faaliyetine yönelik niteliği ve yeterliği ile ilgili olarak Kuruma sunulan bilgi ve
belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti ya da programın kapsamının dışında sertifikasyon
faaliyetlerinin yürütüldüğünün anlaşılması hâllerinde, personel belgelendirme kuruluşunun yet-
kilendirilmesi Kurum tarafından iptal edilir.

(3) Personel belgelendirme kuruluşunun yetkilendirmesinin iptal edildiği bilgisi, Ku-
rumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Akreditasyonu geri çekilen personel belgelendirme kuruluşunun, bu durumu süresi
içinde Kuruma bildirmemesi hâlinde, yetkilendirmesi iptal edildikten sonra yeniden program
kullanma onayı alabilmesi için yetkilendirmenin iptali kararının üzerinden 6 ay geçmesi ge-
rekmektedir.

Veri koruma görevlisi sertifikası sınavlarına başvuru
MADDE 11 – (1) Sınav tarihinden önceki son 4 yıl içinde katılım belgesi almış olanlar

veya geçerli bir veri koruma görevlisi sertifikasına sahip olanlar arasından programda belirlenen
şartları haiz olanlar veri koruma görevlisi sertifikası sınavına başvurmaya hak kazanırlar.

(2) Personel belgelendirme kuruluşu, bu madde kapsamında gelen başvuruların bu Teb-
liğde belirtilen ve programda belirlenen şartlara uygun olup olmadığının kontrolü ile sınav baş-
vurusuna ilişkin iş ve işlemleri yürütme hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermekle yü-
kümlüdür.

Sınav ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Personel belgelendirme kuruluşunca yapılacak olan sınavlar, en geç

sınavdan 15 gün önce personel belgelendirme kuruluşu tarafından ilan edilmelidir. 
(2) Personel belgelendirme kuruluşunca yapılan sınavda başarılı olan adaylar, veri ko-

ruma görevlisi sertifikasını almaya hak kazanırlar.
Ücretler
MADDE 13 – (1) Personel belgelendirme kuruluşu tarafından program kapsamında

alınacak ücretlerin belirlenmesinde ve güncellenmesinde Kurul yetkilidir. Belirlenen ücret her
takvim yılı başında Kurum tarafından ilan edilir.

Geçerlilik süreleri 
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen sertifikaların geçerlilik süreleri sınav

sonuçlarının ilanından itibaren 4 yıldır.
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(2) Geçerlilik süresi dolmadan sertifikasını yenilemek isteyen veri koruma görevlisi, prog-
ramda belirlenen şartlar dâhilinde yeniden personel belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler

Sertifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sistemi (SERTABİS)
MADDE 15 – (1) Kurum, sertifikasyon faaliyetinin tarafsız, şeffaf ve etkin sürdürül-

mesini sağlamak amacıyla kamuya açık bir biçimde sorgulama imkânı tanıyan Sertifika Takip
ve Doğrulama Bilgi Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

(2) SERTABİS’te; katılım belgesinde yer alan bilgiler, personel belgelendirme kurulu-
şunun bilgileri ve statülerinde gerçekleşen değişiklikler ile sertifika sahibi kişilerin bilgileri,
program kapsamında yapılan sınavların tarihlerinin yanı sıra sınavda başarılı olan kişilerin;
sertifika tarihleri, sertifika numaraları, sertifika geçerlilik süreleri ve sertifika statülerine dair
bilgiler yer alır.

Kuruma bilgi ve belge gönderme
MADDE 16 – (1) Sertifikasyon sürecinin takibinin gerçekleştirilmesi, aksaklıkların gi-

derilmesi ve sürece ilişkin uygulama birliğinin sağlanması konusunda gerekli düzenlemelerin
yapılmasını teminen Kurum, ilgili taraflardan program kapsamında tüm bilgi ve belgeleri iste-
yebilir. Taraflar, istenen bilgi ve belgeleri 15 gün içinde Kuruma göndermek zorundadır. Ku-
ruma gönderilmiş olan bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması hâlinde, söz konusu
değişiklik öğrenilmesinden itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirilir.

(2) Personel belgelendirme kuruluşu, sertifika verdiği kişilerin kimlik ve iletişim bilgi-
lerini, sertifika tarihini, numarasını ve statüsünü sertifikasyon tarihinden itibaren 15 gün içinde
SERTABİS’e yükler. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması hâlinde, söz konusu değişiklik
öğrenilmesinden itibaren 15 gün içinde SERTABİS’e yüklenir.

ALTINCI BÖLÜM
Şikâyet ve İtirazlar

Şikâyet, itiraz ve Kuruma başvuru
MADDE 17 – (1) Program kapsamında şikâyet veya itiraz başvuruları personel belge-

lendirme kuruluşuna yapılır. Başvuruların hangi yöntemlerle alınacağı ve sonuçlandırılacağı
personel belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir.

(2) Personel belgelendirme kuruluşu tarafından şikâyet veya itiraz başvurusunun red-
dedilmesi ya da başvurudan itibaren 30 gün içinde cevap verilmemesi hâllerinde, şikâyet veya
itiraz sahibi, personel belgelendirme kuruluşunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve
her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kuruma başvurabilir.

(3) Personel belgelendirme kuruluşuna şikâyet veya itiraz başvuru yolu tüketilmeden
Kuruma başvuruda bulunulamaz. 

(4) Kurum, bu başvuruları değerlendirirken ilgili taraflardan her türlü bilgi ve belgeyi
isteyebilir. İlgili taraflar, istenen bilgi ve belgeleri 15 gün içinde Kuruma göndermek zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar 
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yükümlülüklere aykırı davranan personel bel-

gelendirme kuruluşunun yetkilendirmesini durdurmaya veya iptal etmeye Kurul yetkilidir. 
Düzenleme yetkisi
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye ve düzenleme yapmaya Kurul yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Iğdır 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11890 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 11633 

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

 
 11889 
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11918 

—— • —— 
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11919 
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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11857 

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

 
 11635 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11638 
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İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11722 
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İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11916 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11869 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11870 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11721 

 



6 Aralık 2021 – Sayı : 31681 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11867 

—— • —— 
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11634 
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İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11868 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11723 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11643 

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

 
 11915 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

CEP BELGESİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

CEP BELGESİ HİZMET ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında Açık İhale Usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası  : 2021/810034 

1-İdarenin 

a) Adresi  : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 Bolvadin/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası  : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi  : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Cep belgesi hizmet alımı 

b) Teslim yeri  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati  : 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 300 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye TMO e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 

İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 11975/1-1 

 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2021 – Sayı : 31681 

RAY-TEKER-MAKAS PROFİLİ VE EŞDEĞER KONİKLİK ANALİZİ ÖLÇÜM CİHAZI  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/773248 
İşin Adı : Datem Malzeme Teknolojileri Müdürlüğünde Kullanılmak 

Üzere Ray-Teker-Makas Profili ve Eşdeğer Koniklik 
Analizi Ölçüm Cihazı Alımı İhale Edilecektir. 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 520 8741 - 520 8771 - 312 520 8949 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının  
   görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Ray-Teker-Makas Profili ve Eşdeğer Koniklik 

Analizi Ölçüm Cihazı 
b) Teslim [yeri / yerleri] : TCDD Datem İşletme Müdürlüğü (Malzeme Teknolojileri 

Müdürlüğü) 
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin / Ön Yeterlik /  
    Yeterlik Değerlendirmesinin :  
a) Yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 21.12.2021 - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
5 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
bürosuna 21.12.2021 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 250,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    11815/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimize bağlı ekonomik ömrünü tamamlamış olan 2x25 MW olmak üzere toplam 50 

MW Kurulu güçteki EÜAŞ Hopa Termik Santralının ihtiyaç fazlası malzeme şeklinde yerinde 
satılması ve tehlikeli atıklarının bertaraf edilmesi işi kapalı teklif usulü ile piyasaya satılacaktır. 

İhale Kayıt No  : STŞ 2021 / 32 
1-İdarenin  
a) Adı ve Adresi  : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ – Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 
Daire Başkanlığı – Stok Yönetimi Müdürlüğü 
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir yolu 7. Km No: 
166 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon numarası  : 0 312 295 50 00 / 21275-21249 
c) Fax numarası  : 0 312 219 79 05 
2-İhale konusu işin adı  : İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı 
 Miktarı ve türü  : Ekonomik ömrünü tamamlamış olan 2x25 MW 

olmak üzere toplam 50 MW kurulu güçteki EÜAŞ 
Hopa Termik Santralının ihtiyaç fazlası malzeme 
şeklinde yerinde satılması ve tehlikeli atıklarının 
bertaraf edilmesi 

3- İhale konusu işin  
a) İhale Dokümanı bedeli  : 118,00- TL (KDV dahil) 
b) Dokümanın görülebileceği /  
satın alınabileceği yerler  : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme 

Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal 
Mahallesi Eskişehir yolu 7. Km No:166 Kat:6 
No:612-613 Çankaya/ANKARA 

c) İhale Usulü : Kapalı Teklif Usulü 
d) Son teklif verme tarih ve saati  : 21.12.2021 - 11:00  
e) İhale tarih ve saati  : 21.12.2021 - 11:00 
f) Tekliflerin verileceği yer  : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) - Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı 7. km. No:166 A Blok Giriş Kat 
Oda No: Z-2 (İhale Salonu) Çankaya/ANKARA 
adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

  Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 
g) İhale dokümanına ulaşılabilecek  
internet adresi  : https://www.euas.gov.tr/tr-TR/ihaleler 
4- Tekliflerin Geçerlilik Süresi  : Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) 

takvim günü geçerli olacaktır.  
Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme – Taşıt – İş Makinaları Değerlendirme ve Satış 

Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır. 
 11963/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Adresi  :  Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. 

Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL 

Telefon ve Faks Numarası  :  0 212 312 50 00 - 0 212 312 50 70 

Elektronik Posta Adresi  :  bol01@kgm.gov.tr 

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 

sayılı kanunun 36 ıncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma 

Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza 

ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece 

onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.  

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 1.Bölge 

Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170, 34408 - 

Kağıthane/İSTANBUL  

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 300,00 TRY (Üçyüz Türk Lirası) 

 Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın 

hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut 

durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) 

imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 

sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 

bulunmayacaktır.” 

İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 
İhale Gün ve 

Saati 

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Adil 

Mahallesinde bulunan 889,42 m² 

yüzölçümlü 7209 ada 7 parsel 

numaralı taşınmazın içerisinde 

mülkiyeti Karayolları Genel 

Müdürlüğüne ait 698,65 m² 

kısmının satışı 

5.239.875,00 TRY 157.196,25 TRY 

17.12.2021 

Cuma 

Saat: 14:00 

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Gazi 

Mahallesinde bulunan mülkiyeti 

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 

4.036,11 m² yüzölçümlü 7165 ada 

2 parsel numaralı taşınmazın satışı 

34.306.935,00 TRY 1.029.208,05 TRY 

17.12.2021 

Cuma 

Saat: 15:00 
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1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif 
verecekleri ihale için; 

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden), 
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 
gazetesi, 

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 
şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 
belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 
tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun 

ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 
ortaklık sözleşmesi verilir.) 

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı) 
2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık 
adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ 
ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte 
ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret 
unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine 
kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - 
Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra 
verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), 
damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir. 

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlan olunur. 
 11852/1-1 
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SERVICE CONTRACT NOTICE 
Service for Survey and Research 

Location - Ankara, Turkey 
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30 ADET (H) PLAKALI OTOBÜS RUHSATLI ARAÇ HATTI  
KİRAYA VERİLECEKTİR 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu 

taşıma hizmeti verecek ihale şartnamesinin 2’nci maddesinde belirlenen 13 hatta/güzergâhta 
çalıştırılacak 30 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 
15'inci maddesinin (p) bendi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi (f) 
bendi gereği hat kiraya verme yöntemi ile 10 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 
45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile en az 17 oturan, 3 ayakta, 1 engelli, 1 sürücü 
koltuk kapasiteli, engelli yolcu taşınmasına uygun, otobüs ruhsatlı araç hattı ihalesi yapılacaktır. 

İŞİN ADI : Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde 13 
hatta/güzergâhta Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu 
taşıma hizmeti verecek 10 yıl süreli 30 adet H plakalı Özel 
Halk Otobüsü hattının kiraya verilmesi. 

NİTELİĞİ : 10 yıl süreli 30 adet H plakalı Özel Halk Otobüsü hattı. 

İŞİN YERİ : Van ili Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi 13 hatta/güzergâhta 

MİKTARI 
: Van ili Erciş ilçesi 
Çelebibağı Mahallesi 

30 adet H Plakalı Özel Halk 
Otobüsü hattı 

MUHAMMEN BEDELİ 
: Van ili Erciş ilçesi 
Çelebibağı Mahallesi 

10 yıl süreli 1 (bir) H plakalı Özel 
Halk Otobüsü hattı muhammen 
bedeli 30.000,00 TL + KDV 

ŞARTNAME 
Alınacağı Yer 

: Van Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Şartname Bedeli : 250,00 TL (iki yüz elli TL) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 15.12.2021 Saat: 10.30 

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesi 
gereğince Açık Teklif Usulü 

İHALE YERİ : Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi 
Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı 
Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN) 

İHALEYİ YAPACAK 
MAKAM 

: Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye sadece gerçek kişiler katılabilir. Gerçek kişilerin ihaleye katılma şartları; 
1- T.C. kimlik kartı fotokopisi. 
2- Adli sicil kayıt belgesi. 
3- Noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4- Tebligat için adres göstermesi, gerçek kişinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, 
telefon ve varsa faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe. 

5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. 

6- Şartnamede yazılı muhammen bedellere göre en az % 3 (900,00 TL) geçici teminatı 
vermesi (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya 
Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır). 

7- Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge. 
8- Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi hafta içi mesai saatlerinde Van 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından 250,00 TL (iki yüz elli TL) 
karşılığında alınabilir. 

9- İhale sözleşmesi imzalanmasına müteakip Ulaşım Dairesi Başkanlığının hazırlamış 
olduğu ihale şartnamesinde belirtilen aracı 60 (altmış) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter 
tasdikli taahhütname. 

10- İhaleye katılacak gerçek kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge (İlan 
tarihinden sonra alınmış olacak). 

11- Kiraya verilecek hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderler alıcıya aittir. İhale 
sonunda ihale bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir. 

12- İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda 
ihale bedelinin tamamı + ihale bedelinin KDV tutarı peşin yatırılacaktır. 

13- İhaleyi alacak işletmecilerin araçları ihale şartnamesinin 2’nci maddesinde belirtilen 
hatlarda/güzergâhlarda dönüşümlü olarak çalışacaktır. 

14- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 15/12/2021 Çarşamba günü saat 10.30 
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi 
Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN) toplantı salonunda hazır bulunmaları 
gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile 
göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekâletnameye Haiz Vekili bizzat 
ihalede bulunmak zorundadır. 

15- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir. 
16- İhaleye katılmak isteyenlerin, Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 

227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35’inci maddelerindeki suçlardan ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir. 

17- İhale, istenilen evrakları ve geçici teminatı tam olarak veren istekliler arasında açık 
teklif usulü ile Encümen huzurunda yapılacaktır. 

18- Keyfiyet ilan olunur. 
    11823/1-1 
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136 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesine ait 136 adet 

işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Cumhuriyet Mah. Sahil Sk. No:19 A/1 Türkoğlu / 

KAHRAMANMARAŞ 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 136 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer  : Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ 

c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi  : 30/11/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile)  : 77.070.000 TL  

f) Geçici Teminatı  :   2.312.100 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati  : 21/12/2021 - Saat 10.30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 
ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.30 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Cumhuriyet Mah. 

Sahil Sk. No:19 A/1 Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

 11878/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 

bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Fakülte / Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sağlık Yönetimi 1 Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Yönetimi 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 11783/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

Varlık Mahallesi 1768/82-86, 5050/4, 6243/2, 6250/1-2 Ada/Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi 

İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    11512/1-1 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri 
sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere 
başarı durumları dikkate alınarak 9 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 

I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI: 
Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların; 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşıması, 
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, bilişim 

sistemleri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 

3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından 
birinden; KPSS P1 ve KPSS P2 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olmak 
kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 180 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki 
adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.) 

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olması (1/1/1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, 
gerekmektedir.  
II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ: 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
Sınav başvuruları 08/12/2021 tarihinde başlayıp, 22/12/2021 tarihinde saat 23.59 

itibariyle sona erecektir.  
Başvurular e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
üzerinden gerçekleştirilecek olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi 
içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ: 
Giriş sınavının yazılı bölümü 15/01/2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun 

“www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin 
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecektir. 

Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden “Başvuru 
Bilgileri” çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu belgeyle birlikte yanlarında 
kimlik tespiti sağlamak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü 
belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.  

 Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde 
ilan edilir. Ayrıca, bu durum Kariyer Kapısı platformunda da görüntülenebilecektir. Bu ilan 
tebligat hükmündedir.  
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IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI: 
Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü: Temel Bilgisayar Programlama, 

Algoritmalar, Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları ve güvenliği konularından klasik sınav 
şeklinde ve 15/01/2022 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir. 

Yukarıdaki konulara ilaveten yazılı sınavda, iktisadi, mali ve hukuki konuların 
tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik 
sorulara da yer verilebilir. 

Yukarıda belirtilen konular yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu 
grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. 

V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ: 
Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm 

sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.  
Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 

atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla 
yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına 
gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.   

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek 

suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ: 
Sözlü sınav adayların;  
-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,  
-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  
-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  
-Genel yetenek ve genel kültürü,  
-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  
yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 

gerçekleştirilir.  
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalamasıdır. 
Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı 

puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 
VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 
Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş 

sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan 
sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro 
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.  
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Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve 
“http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Adaylar 
sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. 

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz 
edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü 
içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. 

VIII) DİĞER HUSUSLAR: 
a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak 

üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya 
pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal 
edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

d) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 
üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması 
altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

İlan olunur. 
 11978/1-1 

—— • —— 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ PERSONELİ İHTİYACININ 
KARŞILANMASI MAKSADIYLA (60) DEVLET MEMURU ALINACAKTIR. 
Jandarma Genel Komutanlığında Tablo-1’deki yazılı kadrolara, "Jandarma Genel 

Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 
Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama 
yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (11) 
unvanda (60) açıktan devlet memuru temin edilecektir. 

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 
a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır. 
b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 

gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, 
ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur. 

c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet 
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet 
kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı 
seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. 

d. Başvurular 06 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 21 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59’da 
sona erecektir. 

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 
sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular 
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir. 

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 
a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak. 
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 

18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış 
olmak, 

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak. 
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından 

emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış 
olmak, 

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya 
yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak. 

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, 
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 

ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, 
h. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak. 
4. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
a. İletişim Bilgileri: 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi 
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı 
Beytepe/Çankaya/ANKARA 
TEL: (0312) 464 4836 
b. Resmi İnternet Adresleri: 
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr 
 11898/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel 
Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) 
Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 28 (yirmisekiz) adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) BAŞHEKİMLİĞİ 

Pozisyon 
Numarası 

Unvanı KPSS Puan Türü Adet Aranan Nitelikler 

H01 HEMŞİRE 
2020 KPSS (P3) 

 
En az 50 puan 

almış olmak 

3 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik 
Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

Bir Üniversite Hastanesinde Yoğun Bakım 
Ünitesinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu 
belgelendirmek. 

H02 HEMŞİRE 
2020 KPSS (P3) 

 
En az 50 puan 

almış olmak 

6 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik 
Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi Kliniklerde 
en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

H03 HEMŞİRE 
2020 KPSS (P3) 

 
En az 50 puan 

almış olmak 

4 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik 
Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

Bir Üniversite Hastanesinde Dahiliye Kliniğinde 
en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

H04 HEMŞİRE 
2020 KPSS (P3) 

 
En az 50 puan 

almış olmak 

2 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik 
Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

Bir Üniversite Hastanesinde Ameliyathanelerde 
en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

H05 HEMŞİRE 
2020 KPSS (P3) 

 
En az 50 puan 

almış olmak 

3 

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik 
Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. 

Bir Üniversite Hastanesinde Pediatrik Hematoloji / 
Onkoloji Kliniklerinde en az 5 yıl çalışmış 
olduğunu belgelendirmek. 

D1 
DİĞER SAĞLIK          

PERSONELİ (TIBBİ 
SEKRETER) 

 
2020 KPSS (P93) 

En az 60 puan 
almış olmak 

1 
Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde 
eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
programı mezunu olmak. 

S1 
SAĞLIK TEKNİKERİ 

(TIBBİ 
GÖRÜNTÜLEME 

TEKNİKERİ) 

 
2020 KPSS (P93) 

 
En az 60 puan 

almış olmak 

3 

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

Bir Üniversite Hastanesinde en az 10 (on) yıl 
Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazında 
çalışmış olduğunu belgelendirmek. 
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S2 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(TIBBİ 

GÖRÜNTÜLEME 
TEKNİKERİ) 

2020 KPSS (P93) 
 

En az 60 puan 
almış olmak 

3 

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

Bir Üniversite Hastanesinde en az 2 (iki) yıl 
Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazında 
çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

S3 
SAĞLIK TEKNİKERİ 

(DİYALİZ) 

2020 KPSS (P93) 
 

En az 60 puan 
almış olmak 

1 Diyaliz ön lisans programından mezun olmak 

GENEL TOPLAM 26  

 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Unvanı KPSS Puan Türü Adet Aranan Nitelikler 

RÖNTGEN TEKNİSYENİ 

2020 KPSS (P93) 
 

En az 60 puan almış 
olmak 

1 
Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde 

eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
programı mezunu olmak. 

DİĞER SAĞLIK          
PERSONELİ (TIBBİ 

SEKRETER) 

2020 KPSS (P93) 
 

En az 60 puan almış 
olmak 

1 
Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim 

veren Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programı 
mezunu olmak. 

GENEL TOPLAM 2  
A- GENEL ŞARTLAR 
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde 

belirtilen şartları taşımak. 
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı 
çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak. 

5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS 
(P93), puanı esas alınacaktır.  

Hemşire adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. 
Hemşire dışında kalan diğer unvanlar için ise 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması 

gerekmektedir. 
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
7) Son 1 (bir) yıl içerisinde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli 

personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde 
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan 
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
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B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI  
1) Yukarıda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların SAĞLIK 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) BAŞHEKİMLİĞİ için 
http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit , DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ için 
https://disbasvuru.akdeniz.edu.tr/ web adreslerinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli 
evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya 
başvuru yapamayacaktır. 

3) Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme 
bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça 
görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan 
türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4) Adli Sicil Kaydı belgesi e-Devlet üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti 
seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. 

5) Mezuniyet belgesi e-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal 
formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun 
olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. 

7) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir 
başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
9) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 

gün içerisinde yapılabilecektir. 
10) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
11) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda 

bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz 
etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, 
hakkında yasal işlem yapılacaktır.  

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 

2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), puan sıralaması esas alınarak 
sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz 
Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu 
ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS 
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı 
olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.  

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları 
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 
(bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır. 

4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 
getirmelidir. 

5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından 
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen 
adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde 
başvurdukları birimin Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. 

7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 11891/1-1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel 
Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Rektörlüğü’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması 
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 20 (yirmi) adet sözleşmeli personel 
yerleştirmesi yapılacaktır. 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

KADRO UNVANI KOD SAYI CİNSİYET 
ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN 

NİTELİKLER 

BÜRO PERSONELİ B01 2 KADIN/ERKEK 

Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, 
Muhasebe ve Finansal Yönetim, 
Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

BÜRO PERSONELİ B02 4 KADIN/ERKEK 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Kamu 
Yönetimi, İşletme, Çalışma 
Ekonomisi, İktisat, Ekonometri, 
Maliye lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

BÜRO PERSONELİ B03 2 KADIN/ERKEK 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
önlisans programından mezun olmak. 

VETERİNER 
HEKİM 

V01 1 KADIN/ERKEK 
Veteriner lisans programından mezun 
olmak. 

SAĞLIK 
TEKNİKERİ 

S01 1 KADIN/ERKEK 
Laborant ve Veteriner Sağlık, 
Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

DESTEK 
PERSONELİ 
(HİZMETLİ) 

D01 5 KADIN Ortaöğretim mezunu olmak. 

DESTEK 
PERSONELİ 
(HİZMETLİ) 

D02 5 ERKEK Ortaöğretim mezunu olmak. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar 

aranır, 
2) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, 

Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı 
esas alınacaktır. 

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para 
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa 
bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak. 
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5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor 
olmamak. 

6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının 
gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan 
adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu 
doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda 
olması halinde ataması iptal edilecektir. 

7) Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, 
önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet 
tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih 
edilecektir) ile alınacaktır. 

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak. 
9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) 

fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve 
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince 
başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır. 

10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun 
olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 

11) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
12) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün 

almamış olmak. 
13) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI 
1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi (http://personelalimi.uludag.edu.tr) 

adresinden yapılacaktır. 
2) Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün 

içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 
3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların 

sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması önem arz etmektedir. 
4) Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır. 
a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen 

adayların başvuruları iptal edilecektir. 
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan 

tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile 
tazmin edilecektir. 

5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla 
pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir. 

6) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona 
uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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7) Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi 
yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. 

8) “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9) COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ 
Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat 
mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS 
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma 
tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. 

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri 
veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar 
sırası ile çağrılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan 
(www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir. 

4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

5) Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren 
10 (on) gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen 
başvuru yapmaları gerekmektedir. 

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
    11771/1-1 

—— • —— 
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel 
Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü’nün Açıktan Alım İzni ile toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi 
yapılacaktır. 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ 

UNVANI SAYI PUAN TÜRÜ ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE 36 KPSS (P3) 

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. 

KPSS (P3) puan türünden 65 (altmışbeş) ve üzeri puan 
almış olmak. 
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DESTEK 
PERSONELİ  

Hasta Bakımı ve 
Temizliği'nde görev 

yapacak Hastane 
Hizmetlisi 

(Hastabakıcı) 

13 KPSS (P94) 

Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 
alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı 
dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının Ebe 
Yardımcılığı ve Hemşire Yardımcılığı dallarından 
birinden mezun olmak, 
Cinsiyeti Erkek olmak, 
Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık 
sorunu olmamak. 
Üniversite Hastanesi’nde vardiyalı sistemde çalışmaya 
engel durumu olmamak. 

DİĞER SAĞLIK 
PERSONELİ 

1 KPSS (P93) 
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, 
Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans 
programlarının birinden mezun olmak 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 

belirtilen genel şartlar aranır, 
2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para 

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa 
bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. Yerleşmeye hak kazanan adayların başvuruları şahsen alınacağından, askerlik ile ilişiği 
bulunduğu tespit edilen ve Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve 
başlayamayacak olan adayların başvuruları iptal edilecektir. 

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor 
olmamak. 

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve 
vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık 
kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda 
adaylardan sağlık raporu istenecektir.) 

6) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak. 
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) 

fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve 
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince 
başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır. 

8) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
9) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşından gün almamış 

olmak. 
10) Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlamalarına engel 

bulunan ve göreve başlayamayacak durumda olan adayların başvuruları yerleşmeye hak 
kazansalar bile iptal edilecektir. 

11) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 
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BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI 
1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır. 
2) Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün 

içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir. 
3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların 

sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması önem arz etmektedir. 
4) Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır. 
a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen 

adayların başvuruları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır. 
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan 

tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine 
herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla 
pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir. 

6) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona 
uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7) Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi 
yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. 

8) “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9) COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ 
Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat 
mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından adayların KPSS 
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma 
tarihlerinin de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih edilecektir. 

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri 
veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar 
sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan 
takip edilebilir. 

4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

5) Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren 
10 gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan 
Kaynakları Birimi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümler uygulanır. 
İletişim: 
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA 
Telefonlar : Tel: 0224 295 01 69 Faks: 0224 295 00 99 
E-mail adresi : suampersonel@uludag.edu.tr 
NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz 

sorumlu olmayacaktır. 
    11772/1-1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Genel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesi uyarınca) 
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
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. 

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 

(3) 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. 

Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca) 
(4) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan 
mezun olmak şartı aranır. 

(5) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

(6) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. (İlgili Yönetmeliğin 6. 
maddesinin 4. fıkrası uyarınca) 

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz 
internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir. 
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- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili 
Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik 
yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından 
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

BİRİM BÖLÜM 
ABD/ 

PROGRAM 

KADRO 

ADEDİ 

KADRO 

DERECESİ 

KADRO 

UNVANI 
İLAN AÇIKLAMA 

GÜZEL 

SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

GELENEKSEL 

TÜRK SANATLARI 

BÖLÜMÜ 

HAT 3 1 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(Ders 

Verecek) 

Geleneksel Türk Sanatları, 

İslam Tarihi ve Sanatları, 

Türk İslam Sanatları, Sanat 

Tarihi alanlarından birinde 

Tezli Yüksek Lisans veya 

Doktora yapmış olmak. Hat 

Sanatı konusunda 

çalışmalarını ve yetkinliğini 

belgelendirmek. 

SINAV TAKVİMİ 
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ  : 06.12.2021 Pazartesi 
SON BAŞVURU TARİHİ  : 20.12.2021 Pazartesi 
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 23.12.2021 Perşembe 
GİRİŞ SINAV TARİHİ  : 27.12.2021 Pazartesi 
SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ  : 29.12.2021 Çarşamba 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
- Dilekçe 
- Fotoğraf (1 adet ) 
- Özgeçmiş (1 adet) 
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet) 
- Sabıka Kaydı (1 adet) 
- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi (1 adet) (e-Devlet üzerinden barkotlu olarak 

alınabilir.) 
- Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (1 adet) 
- Öğrencilik durumunu gösterir belge (*) 
- Yabancı Dil Belgesi (1 adet) (*) 
- ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (1 adet) 
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 
- Alanlarında tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge (*) 
(*) İstenen Birim ve Unvanlar İçin. 
    11839/1-1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent 
(Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna 
başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, 
öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 
6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı 
ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı 
elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün 
içinde “Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - 
ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ teslim etmeleri gerekmektedir. 

“Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını 
Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri 
doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.” 

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. 
maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. İlan hakkındaki gerekli 
bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet 
adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI - 

PROGRAM 

UNVANI ADET AÇIKLAMA 

FEN 

FAKÜLTESİ 
İSTATİSTİK 

İSTATİSTİK TEORİSİ 

AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını İstatistik 

Teorisi alanında tamamlamış ve 

sansürlü regresyon modelleri 

konusunda çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

HAVACILIK VE 

UZAY 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

PİLOTAJ PİLOTAJ AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını Sivil Havacılık 

Yönetimi alanında tamamlamış ve 

uçak rotalama konularında çalışmalar 

yapmış olması gerekmektedir. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını Havacılık 

Elektrik ve Elektroniği alanında 

tamamlamış ve uçak motor 

performans modellemesi konusunda 

çalışmalar yapmış olması gerekmektedir. 
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MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BİLGİSAYAR 

BİLİMLERİ AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, doçentlik unvanını 

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-

Elektronik Mühendisliği alanında 

almış, örüntü tanıma konusunda 

çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir. Eğitim dili %100 

İngilizce’dir. 

BİLGİSAYAR 

DONANIMI AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını Bilgisayar 

Mühendisliği alanında tamamlamış ve 

bilgi erişimi ve öneri sistemleri 

konusunda çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir. Eğitim dili %100 

İngilizce’dir. 

BİLGİSAYAR YAZILIMI 

AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını Bilgisayar 

Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi 

alanında tamamlamış ve akıllı ulaşım 

sistemleri konusunda çalışmalarda 

bulunmuş olması gerekmektedir. 

Eğitim dili %100 İngilizce’dir. 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

TELEKOMÜNİKASYON 

AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği alanında 

tamamlamış ve RF algılama 

konusunda çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir. Eğitim dili %100 

İngilizce’dir. 

İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ 
MEKANİK AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını İnşaat 

Mühendisliği alanında tamamlamış ve 

aktif yapısal kontrol sistemleri 

konusunda çalışmalar yapmış olması 

gerekmektedir. 

ULAŞTIRMA 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

ULAŞTIRMA 

HİZMETLERİ 

RAYLI SİSTEMLER 

İŞLETMECİLİĞİ PR. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını İşletme 

Mühendisliği alanında tamamlamış ve 

Raylı Sistemler üzerine çalışmalar 

yapmış olması gerekmektedir. 

YER VE UZAY 

BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

- 

YER BİLİMLERİ VE 

DEPREM 

MÜHENDİSLİĞİ AD. 

PROFESÖR 1 

Adayların, doçentliğini Yer Bilimleri ve 

Mühendisliği Bilim alanından almış ve 

kütle hareketleri konusunda çalışmalar 

yapmış olması gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Duyurulur.  11838/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 
1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar 
uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava 
girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından 
belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. 

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, atanma.firat.edu.tr 
adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi 
kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online 
olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 
(altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, atanma.firat.edu.tr 
adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi 
kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online 
olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 
(dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

4- Doktor Öğretim Üyesi kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, 
atanma.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi 
üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat 
aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma 
ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 
hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi 
Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel 
dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

BİRİMİ ANABİLİM 
DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

İnsani ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yeni Türk Dili Profesör 1 1 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak. 
Yeni Türk Dili alanında doçent unvanı almış 
olmak. 

Alman Dili ve 
Edebiyatı 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu 
olmak. Almanca dil becerileri ve Almancanın 
yapısına ilişkin çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 

Kalp ve 
Damar 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. 
Son iki eğitim yılı dönemi tıp fakültesinde 
lisans düzeyinde ders vermiş olmak. 

Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. 
Son iki eğitim yılı dönemi tıp fakültesinde 
lisans düzeyinde ders vermiş olmak. 

Kardiyoloji 

Profesör 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. 
Son iki eğitim yılı dönemi tıp fakültesinde 
lisans düzeyinde ders vermiş olmak. 

Doçent 1 2 
Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. 
Son iki eğitim yılı dönemi tıp fakültesinde 
lisans düzeyinde ders vermiş olmak. 

    11814/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 50/d maddesi ile 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili 
maddelerine göre (Öncelikli Alan) araştırma görevlisi alınacaktır. Kadrolara başvuracak adayların 
Yönetmelik’teki genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları 
gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER 
Adaylar dilekçeleri ekine; 
-Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript, 
-Yüksek lisans veya doktora yapıyor olduğuna ilişkin belge, 
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi 
-Yabancı Dil Puanını gösterir belge, 
-Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf 
(Söz konusu belgelerin fotokopileri ya da çıktıları yeterlidir.) 
Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar 

alanından ulaşılabilir. 
KADROLARA BAŞVURULAR 
Adayların, 06.12.2021-20.12.2021 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu 

birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, 
eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu 
durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

SINAV TAKVİMİ 
Ön Değerlendirme : 23.12.2021 tarihinde ilana çıkılan birimlerin (karşılarında 

belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır. 
Giriş Sınavı Tarihi : 27.12.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.12.2021 
Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacak olup, Sınav sonuçları ilana çıkılan 

birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde 
olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 1- Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK 
tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla 
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları 
geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları, yapılmış olsa dahi iptal 
edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. 

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
6- İlan edilen öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların sınav, 

atama ve lisansüstü eğitimleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” in 15. maddesi ile “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosuna 
Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul Esaslar” uyarınca yapılacaktır. 
Ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü 
olarak yapılır. 

7- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 
2016 - 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile 
azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrosu ile ilişikleri kesilenler 
başvuru yapamaz. 
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BİRİM/ 
ANABİLİM- 

ANASANAT DALI/ 
PROGRAM 

KADRONUN 
ALES 

PUANI VE 
TÜRÜ 

YABANCI 
DİL PUANI 

BAŞVURU KOŞULLARI 
Unvanı Derecesi Adedi 

ECZACILIK FAKÜLTESİ https://eczacilik.trakya.edu.tr/ 

FARMASÖTİK 
TOKSİKOLOJİ 

Arş. 
Gör. 

7 1 70 (SAY) 50 

Eczacılık lisans mezunu olup, 
Farmasötik Toksikoloji alanında 
yüksek lisans yapmış olmak, 
ilgili alanda doktora yapıyor 
olmak. 

FARMASÖTİK 
BİYOTEKNOLOJİ 

Arş. 
Gör. 

7 1 70 (SAY) 50 

Eczacılık veya Biyokimya lisans 
mezunu olup, Farmasötik 
Biyoteknoloji alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

ECZACILIK TEMEL 
BİLİMLERİ 

Arş. 
Gör. 

7 1 70 (SAY) 50 
Eczacılık veya Biyokimya lisans 
mezunu olup, ilgili alanda 
doktora yapıyor olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ https://mimfak.trakya.edu.tr/ 

YAPI BİLGİSİ 
Arş. 
Gör 

7 1 70 (SAY) 50 

Mimarlık bölümü mezunu olup, 
Mimarlık anabilim dalında (yapı 
bilgisi alanında) tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

BİNA BİLGİSİ 
Arş. 
Gör 

7 1 70 (SAY) 50 

Mimarlık bölümü mezunu olup, 
Mimarlık anabilim dalında (bina 
bilgisi alanında) tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

RESTORASYON 
Arş. 
Gör 

7 1 70 (SAY) 50 

Mimarlık bölümü mezunu olup, 
Mimarlık anabilim dalında 
(restorasyon alanında) tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ https://muhendislik.trakya.edu.tr/ 

BİLGİSAR BİLİMLERİ 
Arş. 
Gör 

7 1 70 (SAY) 50 

Bilgisayar Mühendisliği mezunu 
olup, Bilgisayar Mühendisliği 
anabilim dalında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

BİLGİSAYAR 
DONANIMI 

Arş. 
Gör. 

7 1 70 (SAY) 50 

Bilgisayar Mühendisliği mezunu 
olup, Bilgisayar Mühendisliği 
anabilim dalında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

BİLGİSAYAR 
YAZILIMI 

Arş. 
Gör. 

7 1 70 (SAY) 50 

Bilgisayar veya Yazılım 
Mühendisliği mezunu olup, 
Bilgisayar Mühendisliği 
anabilim dalında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

TIP FAKÜLTESİ https://tip.trakya.edu.tr/ 

FİZYOLOJİ 
Arş. 
Gör. 

7 1 70 (SAY) 50 
Fizyoloji alanında tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

    11797/1-1 
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Sayfa

1

2

4

7

11

15
23
41

118

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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