
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 248. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görev ya-

pan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurt

dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev
yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü

maddesine ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında

görev yapan memurların disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 9/12/2020 tarihli ve 31329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

28 Aralık 2021
SALI
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE 

TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Dı-

şındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeli-

ğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin

beşinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“b) Ölçü aletinin tip onayının olduğu, ancak tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldı-

ğının tespit edilmesi halinde; ölçü aletinin muayenesine devam edilmez ve bu durum muayene

raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürle-

nerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.

Ancak su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ile

sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinden 1/1/2022 tarihinden önce servis/il müdür-

lüğü tarafından muayenesi yapılarak damgalananların periyodik ve stok muayenelerinde bu

fıkra kapsamında işlem yapılmaz. Tamir ayar sonrasında yapılacak ilk muayenelerde 7 nci

maddenin sekizinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde işlemler yürütülür.”

“d) Ölçü aletinin teknik düzenlemesi gereği ürün etiketi veya ölçü aleti üzerinde mua-

yene için gerekli olan asgari bilgilerin olması durumunda muayene yapılır. Ancak bu bilgilerin

eksik olması durumunda, muayeneler bir önceki muayene raporunda bulunan bilgilere istinaden

yapılır. Ölçü aleti üzerinde muayene için gerekli bilgilerden eksik olanlar, servisle koordine

edilerek kullanıcı tarafından sonraki muayeneye kadar mevcut etiketin yanına ilave edilir.”

“(11) Kanunda hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hak-

kında 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Ko-

runması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında idari ve cezai işlem uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Bu madde kapsamında servis tarafından yapılan muayene işlemlerine ilişkin üc-

retler kullanıcı tarafından servise ödenir. Muayene ücretinin başvurudan önce yatırılmış olması

gerekir. Muayene ücretinin yatırılmaması durumunda müracaat geçersiz sayılır.”

“(8) Halihazırda kullanımda olan su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik

ölçümü için ölçme sistemleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinde damga ile

muhafaza altına alınan parçaların değişiminde tip onayında öngörülen parçaların kullanılması

esastır. Ancak, bu parçaların teknolojinin ilerlemesi ve/veya eski parçaların üretimden kalkması

nedeniyle eşdeğer yedek parçalarla zorunlu olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, ölçü

aletinin metrolojik açıdan orijinal özelliklerini, kullanım amacını veya tasarımını değiştirme-

mek kaydıyla, parça değişimleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
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a) Ölçü aletinin üreticisinin/ithalatçısının piyasa faaliyetlerinin devam etmesi durumun-

da, yalnızca üreticisinin/ithalatçısının 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamında almış olduğu tip onaylarında

yer alan parçalar kullanılır. 

b) Ölçü aletinin üreticisinin/ithalatçısının kapanması veya ölçü aletlerine ilişkin piyasa

faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, benzer ölçü aletlerine ilişkin diğer imalatçıların/itha-

latçıların Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamında almış oldukları tip onaylarında

yer alan parçalar kullanılır.

c) Tamir ve ayar servisleri, (a) ve (b) bentleri kapsamında yaptıkları işlemler sonucunda,

geçici damga ile damgalanacak olanlara ilişkin düzenlenecek tutanakta, kullanılan yeni parça-

ların Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) kapsamında hangi tip onayında kullanıldığını

belirtir. 

ç) Tamir ve ayar sonrası yapılacak ilk muayenelerde yalnızca değişimi yapılan parçalar

bu fıkra kapsamında servis tarafından kontrol edilir ve uygun görülmesi halinde muayeneleri

yapılır. Yapılan değişimin servis tarafından uygun görülmemesi halinde ölçü aletleri kullanıl-

maları mümkün olmayacak şekilde bağlanarak mühürlenir, tamir ve ayar servisine sevk edilmek

üzere ölçü aleti kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu durum muayene raporunda be-

lirtilir. Bu fıkraya uygun olarak yapılan işlemler ölçü aletinin tip onayını etkileyecek değişiklik

olarak değerlendirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Ölçü aletinin periyodik, stok ve tamir sonrası ilk muayene müraca-

atlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek mücbir sebeplerin veya

beklenmeyen hallerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan Onayı ile ertelenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(11) Servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ölçü aletlerinden; 

a) Tip onayı belgesinin geçerlik süresi devam edenler hariç olmak üzere, tip onayında

belirtilen damga planlarında yer alan damganın ölçü aletine müdahaleyi engellemediğinin tespit

edilmesi halinde, 

b) 7 nci maddenin sekizinci fıkrası kapsamında yapılan parça değişimlerinin uygun gö-

rülmesi halinde,

c) Tip onayı ve damga planlarını temin etmek için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılama-

ması halinde,

ç) 19/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında talep edilmesi durumunda tip onayı ve

damga planlarının temin edilememesi halinde,

ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirir ve muayene sonucu uygun bulunan ölçü

aletlerini dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde damgalar. Damga planına ek olarak uy-

gulanan damga yerleri varsa bu noktaları da içerecek şekilde damga planı hazırlanır ve yayım-

lanır. Bundan sonra bu ölçü aletlerinin muayene ve damgalamaları servis tarafından yayımlanan
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damga planlarına göre yapılır ve buna göre hazırlanan damga planlarını servis Bakanlığa bil-

dirir.”

“(12) Servis, tamir ayar sonrası ilk muayenesini yaptığı ölçü aletinde, tamir ve ayar

servisinin ilgili ölçü aletine yönelik yapmış olduğu iş ve işlemlerinde bir eksiklik veya uygun-

suzluk olması halinde durumu il müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(8) Muayenesi servisin belirlediği yerlerde yapılacak ölçü aletlerinin, muayene baş-

vurusu esnasında belirtilen yerlere getirilmesinden kullanıcı sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(3) Servis, 15/11/2021-15/11/2022 tarihleri arasında almış olduğu su dışındaki sıvıların

miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG)

ölçme sistemlerinin tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularına ilişkin muayeneleri, 2022

yılı içinde yapmak zorundadır. 15/11/2022 tarihinden sonra yapılacak başvurularda 17 nci mad-

denin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BÜTÇE VE MUHASEBE 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2006 tarihli ve 26118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Pi-

yasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2019 30915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/12/2019 30991

2- 26/6/2020 31167

3- 27/1/2021 31377
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinde

görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi merkez ve

taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin

Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine

göre görev yapan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve

3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-

meliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı

Cetvelde gösterilmiştir. 

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun, 399

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 15/2/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin

Amirleri Yönetmeliği ile 15/2/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları

ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür. 
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ 
HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin

üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflas idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin

ödeme şeklini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Tarifede yazılı iflas idaresi ücreti, iflas tasfiyesi sonuçlanıncaya kadar

yapılan bütün hizmetlerin karşılığıdır. Ücretin belirlenmesinde iflas idaresi memurlarının eme-

ği, çabası, işin önemi ve niteliği göz önünde tutulur.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun

223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca hazırlanmıştır.

Ücretin ödenmesi
MADDE 4 – (1) Ödeme, iflas idaresinin seçildiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife hü-

kümlerine göre yapılır. Tarife gereğince takdir olunacak ücret, iflas idare memurlarının her bi-

rine ayrı ayrı ve eşit oranda ödenir.

Ücret ödeme zamanı ve avans ödenmesi
MADDE 5 – (1) İflâs idaresinin ücreti, tasfiyenin sonunda ödenir. Ancak iflas idaresinin

talebi üzerine icra hâkimi, gerektiğinde iflas dairesinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuben

makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir.

Ücret miktarı
MADDE 6 – (1) İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflas idaresine; nihai hesapta

adi alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nis-

petler nazara alınarak ücret ödenir:

a) İlk (4.000,00) TL için % 10

b) Sonra gelen (6.500,00) TL için % 8

c) Sonra gelen (13.800,00) TL için % 6

ç) Sonra gelen (23.000,00) TL için % 4

d) Sonra gelen (46.000,00) TL için % 2

e) Sonra gelen (79.062,50) TL için % 1

f) (172.362,50) TL’den, (230.000,00) TL’ye kadar binde 6

g) (230.000,00) TL’den, (1.006.250,00) TL’ye kadar binde 2

ğ) (1.006.250,00) TL’den yukarısı için binde 1

(2) Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve

gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu surette ödenecek

ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere göre bulunacak miktarın

%25’ini geçemez.
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İcra mahkemesince ücret takdiri

MADDE 7 – (1) İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve ni-

teliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarın üç katına kadar ücret takdir ede-

bilir.

(2) İcra mahkemesi, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz

önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarların altında ücret takdir edebileceği gibi, haklı

sebeplerin mevcut olması halinde ücret ödenmemesine de karar verebilir.

İstifa, azil ve ölüm gibi hâllerde ücret

MADDE 8 – (1) İflâs idare memurunun istifası, azli, ölümü gibi hâllerde ücret, o za-

mana kadar sarf ettiği emek ve mesaisi, işin önemi ve niteliği nazara alınarak icra hâkimince

takdir olunur.

(2) Yukarıdaki fıkrada anılan boşalma hâllerinde iflas idaresinde görev alanlara, idareye

katılma zamanından sonraki emek ve mesaileri nazara alınarak, yerlerine kaim oldukları şahsın

bakiye ücretinden ödeme yapılır.

Konkordato hâlinde ücret

MADDE 9 – (1) Konkordato nedeniyle masa müflise intikal ettiğinde, iflas idare me-

murlarının o zamana kadar yukarıdaki esaslar dairesinde icra mahkemesince belirlenecek üc-

retleri, müflis tarafından peşinen iflas dairesine yatırılır.

Masraf ve tebligat ücreti

MADDE 10 – (1) İflâs idaresi, İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü

fıkrası gereğince kendilerine tebligat yapılmasını isteyen alacaklılardan, tasfiye sonunda mah-

sup ve iade edilmek üzere tahmini tebligat sayısı nazara alınarak hesaplanacak yazı ve normal

tebligat masrafı toplamının üç misli kadar avansı, iflas dairesine yatırmasını ister.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo

ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri

uygulanır. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun

88 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 26 ncı, geçici 1 ve 3 üncü maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Muhafaza ücretinin hesabı

MADDE 3 – (1) Lisanslı yediemin depolarındaki mahcuz malların muhafaza ücreti ile

muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tab-

losu esas alınarak hesap edilir.

(2) Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan

muhafaza işlemleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde

sekseni üzerinden hesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir

hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulan-

maz.

(3) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarı oranında uygulanır. 

(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz. Muhafaza üc-

retinin başlangıç tarihi malın depoya teslim tarihidir. 

(5) Muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücreti, ilgili icra dairesi tarafından

piyasa koşulları dikkate alınarak takdir olunur.

(6) Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzak-

lık daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı ge-

çemez.

(7) Muhafaza ücreti hesap edilirken mahcuz malın teslim edileceği deponun bulunduğu

mahallin Ek-1 ücret tablosundaki bölgesi dikkate alınır.

(8) Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri

esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin ni-

teliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda

fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin

altında da ücret takdir olunabilir.

(9) Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli

ya da yüksek güvenlikli olup olmamasına göre Tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret takdir

olunur.

Muhafaza ücretinin azami haddi

MADDE 4 – (1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek

ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın mu-

hammen bedeli onbin Türk Lirasının üzerinde ise onbin Türk Lirasının üzerindeki meblağ için

hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde yirmisini geçemez.

Muhafaza avansının alınması

MADDE 5 – (1) İcra ve İflâs daireleri bu Tarifeye göre hesap edilecek muhafaza avan-

sını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder. 

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az üç aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur avansın ta-

mamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir. 

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tarife hükümleri 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL

İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/42)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü ola-

rak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek

amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde

gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2021 yılı için yapılacak olan katılım

desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu,

20 nci ve 21 inci maddeleri, 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürür-

lüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak

Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin altıncı fık-

rası ile 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri

Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü madde-

sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin

toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi

ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri taba-

nını,

d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetle-

rine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin

yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,

e) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak

toplanacağına ilişkin il/ilçe müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki

tarafın görev ve sorumluluklarını düzenleyen EK-1’de yer alan belgeyi,

f) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği

hak edişlerini gösteren ve bir örneği EK-2’de yer alan belgeyi,
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g) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında

ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği EK-3’te yer alan belgeyi,

ğ) İl ÇMVA komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, koordinas-

yon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir

personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilaf-

ların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Ko-

misyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

h) İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve

tarımsal veriler şube müdürünü,

ı) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

i) İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kira-

lama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, bü-

yükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma

üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan eko-

nomik birimi,

j) Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve mu-

hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri topla-

yıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan

işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

k) Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının baş-

kanlığında, konusunda deneyimli dört teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden oluşan,

illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA komisyonla-

rından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu komis-

yonu,

l) Muhasebe yılı: 1/1/2020 ve 31/12/2020 yılı zaman aralığını,

m) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

n) Sorumlu Birim: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

o) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu

elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan

faaliyetleri,

ö) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanma-

sından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda Sorumlu Birimden eğitim almış olan Bakanlık

teknik personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler

MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından

oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir mu-

hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda

veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılır.
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Ödeme miktarı

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2021 Yılında Yapılacak

Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım

Desteklerine İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2021 yılında

600 TL katılım desteği ödenir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 7 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili

kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak

aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka ara-

cılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet

komisyonu olarak ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, Merkez

ÇMVA Komisyonu, il ÇMVA komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.

Uygulama takvimi

MADDE 9 – (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faa-

liyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.

(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.

(3) Sorumlu Birim tarafından, belirlenen bir seçim planına göre her bir il için tespit edi-

len sayıda işletme, il ÇMVA komisyonları tarafından seçilir. Seçilen işletmelerle il/ilçe mü-

dürlükleri arasında ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanır.

(4) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il

müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

(5) Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. So-

rumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il

ÇMVA komisyonuna bildirilir.

(6) İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, Tarım Bilgi Sis-

temi aracılığıyla 2020 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri

alınarak İcmal 1 ve İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.

(7) Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.

(8) Bu maddede yer alan tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri

güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.

(9) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon il ÇMVA

koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere

dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve

doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA koordinatörleri sorumludur.
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Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10 – (1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının

çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara

bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇMVA Katılım Desteğinden Yararlanamayacaklar

ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler

MADDE 11 – (1) ÇMVA katılım desteğinden;

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi

bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,

b) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda, doğru ve eksiksiz olarak veri toplayıcılar ile paylaşma-

yan,

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulan-

mayan,

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,

tarımsal işletmeler faydalanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 12 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci

maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile bir-

likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağ-

layan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde

müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Güb-

re ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödeme-

lerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız

yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yarar-

landırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift-

lik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/27) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “7.000” ibaresi “9.500” olarak de-

ğiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumu adına tescil edilen beyannameler için verilen gümrük müşavirliği hizmetinde;

kamu kurumu tarafından yapılan sözleşme kapsamında söz konusu hizmet bedelinin sözleş-

meye taraf firma tarafından karşılanacağı belirlenmişse hizmet bedeli faturası/serbest meslek

makbuzu sözleşmeye taraf firma adına düzenlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yönetimi,

Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2015 29578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 1/7/2016 29759

2- 29/12/2016 29933

3- 23/12/2017 30279

4- 12/1/2018 30299

5- 30/11/2018 30611

6- 26/12/2018 30637

7- 31/12/2019 30995 (4. Mükerrer)

8- 29/12/2020 31349
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
702 SAYILI NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 4/A MADDESİ UYARINCA 2022 YILINDA

UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının yeniden
belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesine,

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına
ve 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu
İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A maddesi uyarınca uy-

gulanacak idari para cezaları, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak
tespit edilen % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12894 

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

 
 12857 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12948 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Tatvan İlçesi Benekli Köyü 336 ada 4 parsel noda 

kayıtlı 120.000,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine 
göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümenince 13.01.2022 Perşembe günü saat 
11:00 da yapılacak İhale ile satılacaktır. 

2- İhale Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi 1313 Sokakta bulunun Bitlis İl Özel İdaresi 
Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis 
İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir. Şartname Bedeli 
50.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 

4- Taşınmazın tapu kütüğünde “Küçük Sanayi Sitesi, Tekstil Kent yapılmak şartıyla” 
şerhi yer almaktadır. Bu nedenle taşınmaz bu şerhin amacı dışında kullanılamaz. 

5- Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 14.050.000,00-TL geçici teminat miktarı bu 
bedelin % 30 tutarı olan 4.215.000,00-TL’ dir. 

6- Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde, İdaremizin Türkiye Ziraat 
Bankası Bitlis Şubesi nezdindeki 13796394-5023 hesap nolu, TR770001000093137963945023 
İBAN nolu hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. 

7- İhaleye girebilmek için ; 
a- Geçici teminat, 
b- Şartname Bedelinin yatırıldığına dair dekont, 
c- Nüfus Cüzdan Sureti/Kimlik Fotokopisi, 
d- Adres Beyanı 
e- İmza sirküsü, 
f- Vekaleten iştirak edeceklerde noter tasdikli vekaletname, 
g- Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli 

isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, 
h- İhaleye katılımda yasal engelinin olmadığına dair taahhütname 
i- Şartnamenin imzalı hali  
j- İhale konusu işe ait yapacağı yatırıma dair proforma faturaların ibraz edilmesi; 
k- 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında SGK dan onaylı en az 1000 işçi 

çalıştırdığına dair işçi bildirgesi ile belgelendirilen belge 
l- 2021 yılına ait şirket cirosunun en az 500.000.000,00-TL olduğuna dair SMMM veya 

YMM onaylı belge 
m- En az 1000 kişi çalıştıracağına dair Taahhütname,  
8- İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih 

ve saatte belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir. 
9- İdare ve İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve iptal etmekte serbesttir. 
İlan olunur. 12921/1-1 
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VAKUM POMPASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
VAKUM POMPASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi  

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

1- İdarenin  
a) Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 88 -    03722591900 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 
2-TTK  Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ ANKARA 

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

e) Elektronik Posta Adresi zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No 2122109 
b) IKN 2021 / 873408 
c) Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı-Vakum pompası temini - 1 adet 
ç) Teslim Yeri /İşin Yapılacağı Yer TTK Maden Makineleri Fabrika İşletme 

Müdürlüğü /Zonguldak 
d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 20 takvim günüdür. 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati 05.01.2022 Çarşamba günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1.1- a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave  tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi 
vb) yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması :  Bu madde boş bırakılmıştır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 12714/1-1 
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1 ADET 3D LAPAROSKOPİ SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 
20.Maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/878679 
1- İdarenin  
a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 
15.km 44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 377 3720  -0422 377 3719 / 
Faks: 0422 377 3739 

c) Elektronik posta adresi : - 
  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

: - 

2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3D Laparoskopi Sistemi 1 Adet, 
b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya 

Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj 
edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri 
yapılarak teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 75 
Takvim günü içinde. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 

15.Km İdari Bina Kat:6 Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu 
Kampüs-Malatya 

b) Tarihi ve saati : 13.01.2022 Perşembe günü saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki teknik şartnameye cevapların, madde 

sıra numarasına göre hazırlanması ve istenilen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar 
verilmesi gerekmektedir. 

4.3.3. Teklifler ile birlikte ürünlere ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen 
malzemelerin şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özeliklerinin orijinal katalog veya 
kullanım kılavuzu ile teyit edilmelidir. 

4.3.4. İstekliler teklifleri ile birlikte; firmalarının ve teklif etmiş oldukları ürünün/cihazın 
Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ ne 
kayıtlı olmalıdır. Üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde, teklif 
etmiş oldukları ürünün/cihazın TİTUBB veya ÜTS kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın 
üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB veya ÜTS’ ne kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici veya 
ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya ürün Takip 
Sistemi’ne ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle 
belgelendireceklerdir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 12908/1-1 
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1 ADET MİNİ VE MİNYATÜR PERKÜTAN NEFROSKOPİ İLE 1 ADET UV/VİS-NİR 
SPEKTROFOTOMETRE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 
20.Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/878605 
1- İdarenin  
a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 
15.km 44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası :0422 377 3720 /Faks: 0422 377 3739 
c) Elektronik posta adresi  : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

: - 

2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı;, 1- Mini ve 

Minyatür Perkütan Nefroskopi 1 Adet, 2- Uv/   
Vis-NİR Spektrofotometre 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya 
Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj 
edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri 
yapılarak teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 120 
(yüzyirmi) Takvim günü içinde. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 

15.Km İdari Bina Kat:6 Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu 
Kampüs-Malatya 

b) Tarihi ve saati : 11.01.2022 Salı günü saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2.  Mini ve Minyatür Perkütan Nefroskopi ;  
* Firmalar teklif ettiği cihaz ile ilgili katalog sunmalıdır. 
* Firmalar, şartnamenin tüm hükümlerini madde madde cevaplamalıdır. 
* Uv/Vis-NIR Spektrofotometre; Firmalar teklif ettiği cihaz ile ilgili katalog sunmalıdır. 
* Firmalar, şartnamenin tüm hükümlerini madde madde cevaplamalıdır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 12909/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çanakkale İli Lapseki Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Panayır Caddesi 359 Ada 4 Parselde 

bulunan  taşınmazın kat karşılığı ikmal yapım işi 16/12/2021 tarih ve 109 sayılı Encümen 
kararıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif (arttırma) usulü 
kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. 

İli : Çanakkale 
İlçesi : Lapseki 
Mahallesi : Cumhuriyet Mahallesi 
Vasfı : Arsa 
Ada No : 359 
Parsel No : 4 
İşin Tahmin Edilen Bedeli : 29.468.848,00 TL 
Geçici Teminat (%3) :      884.065,44 TL 
İhale Döküman Bedeli :        10.000,00 TL 
İhale Tarih ve Saati :  07/01/2022 – 11:00 
1. Bu işin Tahmini Edilen Bedeli 29.468.848,00 TL ((Yirmi dokuz milyon dört yüz altmış 

sekiz bin sekiz yüz kırk sekiz Türk Lirası)’dır. İhaleye katılacaklar Muhammen bedelin %3’ü 
oranında 884.065,44 TL (sekiz yüz seksen dört bin altmış beş Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) geçici 
teminat vereceklerdir. 

2. İhale 07/01/2022 Cuma günü saat 11.00’da Cumhuriyet Mah. Çanakkale Caddesi  
NO:2/A Lapseki /Çanakkale adresindeki Lapseki Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda  
yapılacaktır. 

3. İhale Şartnamesi ile ilgili diğer evraklar Cumhuriyet Mah. Çanakkale Caddesi  NO:2/A  
Lapseki /Çanakkale adresinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğünde 10:00-16:00 saatleri arasında 
görülebilir. 

4. İhaleye sunulacak teklifler bağımsız bölüm ve süre olarak verilecektir. Teklifler, 
İdarece ihale şartnamesinde istenen asgari bağımsız bölümler ve azami 900 gün süre üzerinden 
başlayacak olup asgari bu oran üzerinden yapılacaktır. İhaleyi kazanan firma isteklilerin teklif 
edecekleri oran üzerinden değerlendirme yapılarak belirlenecektir. 

5. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 
sunmaları zorunludur. 

5.1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 
vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

5.2) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

5.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.3.1 Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.3.2 Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.4. İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

5.5. Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

5.6. İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3) 

5.7. Tahmin edilen bedelin %10' u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans 
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

5.8. İş deneyimi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre 
en az (D) grubu müteahhitlik karnesine sahip olduğunun gösterir belge, 

5.9. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

5.10. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye 
genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya 
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

5.11. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

5.12. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:6), 

5.13. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
5.14. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
6. İhale dokümanları 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, Cumhuriyet 

Mahallesi. Çanakkale Caddesi  NO:2/A  Lapseki /Çanakkale adresinde bulunan Fen İşleri 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

7. İhaleye ilişkin teklifler 07/01/2022 Cuma Günü Saat 11:00 kadar Cumhuriyet Mah. 
Çanakkale Caddesi  NO:2/A  Lapseki /Çanakkale adresinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne 
teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir. 

8. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir. 

İlan olunur. 12926/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12980/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12981/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12982/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12983/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12984/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12985/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12986/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12987/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12988/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12988/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12989/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12989/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12989/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12989/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12990/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12991/1-1 
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 13000/1/1-1 
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 13000/2/1-1 
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 13000/4/1-1 
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 13000/5/1-1 
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 13000/6/1-1 
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 13000/7/1-1 
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 13000/8/1-1 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 2021 – Sayı : 31703 

 
 13000/9/1-1 
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 13000/11/1-1 
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 13000/12/1-1 
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 13000/13/1-1 
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 13000/14/1-1 
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 13000/15/1-1 
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 13000/16/1-1 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 28 Aralık 2021 – Sayı : 31703 

 
 13000/17/1-1 
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 13000/18/1-1 
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 13000/19/1-1 
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 13000/22/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13060/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13060/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13060/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13060/4/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12992/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12993/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12994/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12995/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13041/1-1 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12999/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 13042/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri 
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli 
taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 
tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE  : Mühendislik Fakültesi 
BÖLÜM  : Endüstri Mühendisliği Bölümü 
AKADEMİK UNVANI : Doçent      
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Endüstri Mühendisliği ya da Yöneylem Araştırma alanında doktora 

yapmış olmak; çok kriterli karar verme, çok amaçlı optimizasyon, eşitlikçi optimizasyon ve 
uygulamaları konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları olmak; araştırmalarını 
uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 12932/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 

sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri 
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
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3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli 

taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE  : Mühendislik Fakültesi 

BÖLÜM  : Endüstri Mühendisliği Bölümü 

AKADEMİK UNVANI : Doçent  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Yöneylem Araştırması ya da Sürdürülebilir Enerji konularında 

doktora yapmış olmak; sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji sistemlerinin planlanması, tasarımı, 

modellenmesi ve optimizasyonu konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmış 

olmak; araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde 

yayınlamış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 12938/1-1 

—— • —— 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

27.12.2021 tarih ve 31702 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alımı ilanında yer alan Rektörlük Birimi öğretim görevlisi kadrosunun İlan Özel 

Şartı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İLAN 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI/ 

PROGRAM 

KADRO BİLGİLERİ ŞARTLAR 

UNVAN ADET DERECE 

ALES 

TÜRÜ 

/PUAN 

YDS İLAN ÖZEL ŞARTI 

649 REKTÖRLÜK   

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 4 SAY/70 50 

Teknoloji Transfer Ofisinde 

çalıştırılmak üzere, 

Mühendislik Fakültesi lisans 

mezunu olup, Mühendislik 

programlarının birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

En az 2 yıl Teknoloji Transfer 

Ofisinde çalışma tecrübesine 

sahip olmak. 

İlan olunur. 13040/1-1 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

23/12/2021 tarihli ve 31698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi 
kadrosu ilanı iptal edilmiştir. 

NO BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM/ ANASANAT/ 

PROGRAM 
UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA 

4 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Sosyal 
Hizmet 
Bölümü 

Toplumsal Gelişme ve 
Sosyal Politika Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 4 

Sosyal Hizmet alanında doktora 
yapmış olup yoksullukla mücadele ve 
engellilere yönelik yerel sosyal 
hizmetler konularında çalışmaları 
olmak. 

İlan olunur. 13028/1-1 
—— • —— 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz ilanında yer alan 13 numaralı öğretim görevlisi kadrosu için giriş sınavı, Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca sözlü olarak 
yapılacaktır. 

İlan olunur.  13085/1-1 
—— • —— 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

24.12.2021 tarih ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Elemanı ilanımızın Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Programı 
Öğretim Görevlisi kadrosu ALES puan türüne sehven Eşit Ağırlık (EA) yazılmış olup, Sayısal 
(SAY) olarak düzeltilmiştir.  

İlan olunur.  
 13039/1-1 

—— • —— 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

TWITTER INC. (PERISCOPE/SCOPE) ADLI SOSYAL AĞ SAĞLAYICIYA REKLAM 
VERİLMESİNİN YASAKLANMASI KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

BAŞKAN KARARI 
Karar No: 81355    Karar Tarihi:22.12.2021 
Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 
temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15.01.2021 tarihli ve 
3769 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. 

 12967/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra 

Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. 
2- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Nisan 2022 

Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde 
yapılacaktır. 

Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra 
sınav binalarına alınmayacaklardır. 

3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra 
Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü 
maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar) 
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü 

veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 
1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,  

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 
geçirilmiş olmak şartı aranır. 

4- Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM 
başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin 
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi 
içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM 
başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.  

Geç başvuru günü 2 Mart 2022 dir. 
Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde 

yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın 
uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili 
güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır.  

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru 
ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Aday 
İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) 
adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına 
yansıtılacaktır.  

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri 
Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), 
düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.     

5- Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden 
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş 
olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, 
doldurulmuş Aday Başvuru Formunu ve sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslını 
yanlarında bulundurmaları zorunludur.  
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YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların 
mezuniyet belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgenin onaylı bir 
örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru ekranına yansıtılan 
YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki 
eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine 
başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS kaynaklı olmayan 
eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası 
edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileri 
ÖSYM başvuru merkezlerince başvuruda değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. 

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile 
birlikte web kamerayla alınacak, fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında 
geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından 
engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. 
Başvuruda adayın, kimlik ve iletişim bilgileri ile birlikte mezuniyet, çalıştığı kurum, askerlik 
durumu vb. bilgileri de alınacaktır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını 
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu 
kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp 
görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan 
aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti 
yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan 
başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvuruda 
başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.  

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla 
başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi 
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday 
başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında 
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.  

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını 
tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal 
edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.  

6- Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları 
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak 
“Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.  

7- Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve https://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki 
eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının 
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan 
elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.  

8- Adayların, sınava başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, 
tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına 
olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları 
yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

9- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını 
taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, birden fazla sınav 
ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, 
sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret 
yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade 
edilmeyecektir. 
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10- Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından, 
adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava 
Giriş Belgesi düzenlenecektir.  

11- Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda 
gerçekleştirilecektir. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacaktır. 

12- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş 
Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun 
aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış 
pasaport dışında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-
mühürlü/barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de 
geçerli kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları 
vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus 
cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını 
sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli 
olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan 
(T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) 
nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu 
belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya 
salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı 
ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 

13- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav 
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslı ile 
şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile 
ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır. 

14- Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için 
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına 
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları 
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları 
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. 

15- Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili 
çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:  
a) Türkçe , (10) 
b) Matematik (10) 
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi , (5) 
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5) 
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5) 
Alan Bilgisi Testi:  
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın 

birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, 
kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri 
düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı , (8) 

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve 
İflâs Kanunu Yönetmeliği , (12) 

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu , (9) 
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d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı , (8) 
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle 

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 
Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8) 

Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir. 
16- Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM 

Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma 
verilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, 
hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının 
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde 
fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. 
Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 

17- Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına 
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında 
değerlendirilecektir. 

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate 
alınmayacaktır.  

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen 
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması 
suretiyle puanlama yapılacaktır. 

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları 
seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken 
genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak 
puanlandırılacaktır. 

Buna göre; 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk 

İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi 
Testi’nde bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen 
birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın 
birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin 
özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs 
Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, 
Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel 
hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli 
Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin 
Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için 
adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bir alt test için sınava giren adayların ham 
puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve 
standart sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve 
standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.  

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart 
puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve 
Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.  

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı 
bulunacaktır.  

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel 
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ile 
çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel 
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.  
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Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin 
bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değer 
olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak 
adlandırılacaktır. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın 
toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır. 

70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 550 kişilik kadro sayısının bir katı fazlasına ulaşmadığı 
takdirde Genel Başarı Puanları; 

P k 10 x µ
σ
− = +  

 
 

  P = Adayın Genel Başarı Puanı 
 x = Adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait 

Başarı Puanlarının toplamı 
 µ = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı 

Puanlarının toplamlarının ortalaması 
 σ  = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait Başarı 

Puanlarının toplamlarının standart sapması 
formülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlara 

dönüştürülür. Burada k, kadro sayısının en az bir katı fazlasına kadar adayın Genel Başarı 
Puanının 70 puan barajını geçmesini sağlayacak ve en yüksek Genel Başarı Puanı 100 olacak 
şekilde belirlenir.  

18-Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak 
kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (550) 
bir katı fazlası (1100) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak 
kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (1100’üncü aday 
ile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır. 

19- Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine 
ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin 
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 
öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 
Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacaktır. 

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak 
kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve 
üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan 
nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların 
sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.  

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mahkemelerce soru iptaline karar verildiğinde daha 
önce sıralamaya dâhil edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.  

20- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından 
elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten 
bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından 
Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe 
örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav 
tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, 
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adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların 
inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 
2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu 
dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 
Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, 
sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi 
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans 
numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve 
cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. 
ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet 
adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet 
adresinden cevaplayabilecektir. 

21- 6114 sayılı Kanun gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının 
ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları 
ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu 
süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama 
aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir. 

22- ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi 
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, 
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda 
adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünü 
ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. 
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.  

23- Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet 
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM 
adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi 
yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme 
işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. 

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar 450,00 TL olan sınav ücretini aynı gün 
yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a 
kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi 
kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. 

Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. 
Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan 
adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri 
silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için 
Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.  

24- Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, sınav 
sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün içerisinde 
istenilecek olan belgelerin gönderilmesi işlemi, e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer 
Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-
Devlet şifresi ile yapılacaktır. Belgelerin gönderilmesine ilişkin şahsen veya posta yoluyla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

25- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur’a ile 
yapılacaktır.  

Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler, sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar 
ile kur’a günü ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır. 

Duyurulur. 13059/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAV DUYURUSU 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara ve İstanbul Çalışma 
Merkezlerinde görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari 
Hizmetler sınıfı 7 nci derece kadrolara atanmak üzere toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS 
puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki 
aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı sınava çağrılacaktır. 

Unvanı:  Müfettiş Yardımcısı 
Teşkilatı:  Merkez  
Öğrenim Dalı:  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, 

İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Puan Türü:  KPSSP48 
Kontenjan:  6 
Öğrenim Dalı:  Mimarlık, İnşaat Mühendisliği 
Puan Türü:  KPSSP1 
Kontenjan:  4 
1. Sınav Hakkında Genel Bilgiler 
1.1. Sınava Katılabilmek İçin; 
1.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip 

olmak,  
1.1.2. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 

Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği 
bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt 
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Yukarıda belirtilen bölümlere eş 
değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk 
bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye 
alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması 
altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir.), 

1.1.3. 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra 
doğanlar başvurabilecektir.), 

1.1.4.1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, 
Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul 
edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, ÖSYM 
tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli 
Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından 
yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 120 kişi içerisinde bulunmak(Puanı 
120. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.) 

1.1.4.2. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için, ÖSYM 
tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli 
Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından 
yapılacak başvuruda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 80. 
aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.) 

 



28 Aralık 2021 – Sayı : 31703 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

1.1.5. Başvuru tarihi itibarıyla; son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavlarının (YDS) birisinden en az (D) seviyesinde başarılı olmak veya Uluslararası 
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip olmak (Uluslararası 
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip adayların 
başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında 
“Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir.), 

1.1.6. Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek 
durumda olmak, 

2. Sınav Konuları 
2.1. Yazılı Sınav Konuları 
2.1.1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu 

Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümleri Mezunları için; 

2.1.1.1. Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Envanter ve Bilanço, Bilanço 
Analizi ve Teknikleri  

2.1.1.2. İktisat: Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, 
Milli Gelir, İşletme İktisadı, Planlama, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi  

2.1.1.3. Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının 
Esasları Tatbikatı, Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi, Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk 
Bütçeler 

2.1.1.4. Hukuk: Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari 
yargı ve İdari Yargının Teşekkülü, Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar (Eşya Hukuku), 
Miras ve Vakıflar, Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli 
Evrak, Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler, Ceza 
Muhakemeleri Hukuku: Genel Esaslar, İcra-İflas Hukuku  

2.1.1.5. Kompozisyon sınavı: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde 
yapılacaktır. 

2.1.2. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları için; Ortak derslerin yanında; 
2.1.2.1. Mimarlar: 
-Koruma Bilimine giriş 
-Rölöve 
-Eski Yapıların Sıhhileştirilmesi 
-Tarihi Alanlarda Koruma Teknikleri 
-Restorasyon Kritikleri 
-Türk Devri Yapılarında Mimari Elemanlar 
-Geleneksel Yapım Teknikleri ve Malzemeleri 
-Tarihi Çevrede Değerlendirme 
-Cumhuriyet Döneminde Türkiye Mimarlığı 
2.1.2.2. İnşaat Mühendisleri; 
-Yapı Maliyet Analizi  
-İnşaat Yönetimi 
-Proje Yönetimi 
-Yapı Hukuku  
-Ahşap Yapılar  
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2.1.2.3. Kompozisyon: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde 
yapılacaktır. 

2.2. Sözlü Sınav Konuları: Yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle 
giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son 
sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır. 

Sözlü sınav, yazılı sınav konularının yanı sıra, temsil ve ifade kabiliyeti, tavır ve 
davranışları gibi kişisel nitelikleri yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle 
gerçekleştirilir. 

3. Diğer:  
3.1. Sınav başvuru tarihi ve şekli: Başvurular dijital ortamda 28.12.2021 tarihinde 

başlayacak olup, 14.01.2022 tarihi saat 17.00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, 
e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta 
ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

3.2. Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav 20.02.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, 
sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en 
az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi 
(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü sınav Ankara'da 
yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Genel Müdürlüğümüz 
kurumsal internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav bilgilerini 
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. 

3.3. Değerlendirme yöntemi: Yazılı yarışma sınavında 100 tam puan üzerinden, grupların 
her birinden en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekir. Sözlü sınavda 
başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir. 

Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak 
atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazanan adayların isimleri, 
www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer 
Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. 

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli 
sayılacaktır. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş 
sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

3.4. Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 
Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde İdareyi 
yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

3.5. İletişim:  
Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 3  
Çankaya/Ankara 
Tel: +90 312 4301478 06410 
teftis@vgm.gov.tr 
İlan olunur. 12913/1-1 
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Ticaret Bakanlığından: 
TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 
Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara 

atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı 
alınacaktır. 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. 
Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden 

başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki 
aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır. 

Sıra 
No Öğrenim Dalı Birim Kontenjan 

Sayısı 
KPSS Puan 

Türü 

1 Bilgisayar Mühendisliği Merkez 8 KPSS-P2 
KPSS-P3 

2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Merkez 4 KPSS-P2 
KPSS-P3 

3 Endüstri Mühendisliği Merkez 4 KPSS-P2 
KPSS-P3 

4 Kimya Mühendisliği Merkez 3 KPSS-P2 
KPSS-P3 

5 Makine Mühendisliği Merkez 3 KPSS-P2 
KPSS-P3 

6 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Merkez 2 KPSS-P2 
KPSS-P3 

7 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Merkez 1 KPSS-P2 
KPSS-P3 

8 İktisat Merkez 11 

KPSS-P14 
KPSS-P15 
KPSS-P16 
KPSS-P17 

9 Hukuk Merkez 10 KPSS-P4 

10 Kamu Yönetimi Merkez 8 

KPSS-P29 
KPSS-P30 
KPSS-P31 
KPSS-P32 

11 Uluslararası İlişkiler Merkez 9 

KPSS-P34 
KPSS-P35 
KPSS-P36 
KPSS-P37 

12 İşletme Merkez 8 

KPSS-P24 
KPSS-P25 
KPSS-P26 
KPSS-P27 

13 Maliye Merkez 4 

KPSS-P19 
KPSS-P20 
KPSS-P21 
KPSS-P22 

14 İstatistik Merkez 3 KPSS-P12 
KPSS-P13 

15 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Merkez 2 

KPSS-P2 
KPSS-P3 

KPSS-P24 
KPSS-P25 

TOPLAM 80  
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II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.), 
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, 

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda 
belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul 
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden 
mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları 
halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları 
sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.), 

ç) Yazılı sınav tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak, 

d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce 
dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği 
bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
belgeye sahip olmak. 

e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini 
yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak 
kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav ücretinin yatırılacağı banka ve 
hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ayrıca ilan edilecektir. 

b. YAZILI SINAV KONULARI 
Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.  
I. Oturum: Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi  
II. Oturum: Yabancı Dil Bilgisi 
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 30 Alan Bilgisi, % 30 

Genel Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır. 
- Alan Bilgisi Sınavı 
Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi 

Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı 
anlamına gelmemektedir. 

1) Bilgisayar Mühendisliği: Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar 
Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım 
Mühendisliği, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi 

2) Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri 
Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro 
İşlemciler 

3) Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik 
İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri 

4) Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Kimya Mühendisliği 
Termodinamiği, Kimya Mühendisliğinde Proses Tasarımı, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 

5) Makine Mühendisliği: Mukavemet, Dinamik, İmalat, Termodinamik, Isı Transferi, 
Akışkanlar Mekaniği, Kontrol 

6) Bilişim Sistemleri Mühendisliği: Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, 
Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, 
Yazılım Mühendisliği, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi 

7) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği: Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri 
Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro 
İşlemciler, 
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8) İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, 
Uluslararası İktisat, Kalkınma- Büyüme 

9) Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel 
Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel 
Hükümler - Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku 

10) Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim 
Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu, 

11) Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, 
Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası 

12) İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, 
Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme 

13) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye 
Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası 

14) İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik 
Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri 

15) Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, 
Uluslararası Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, 
Türkiye’de Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri 

- Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı 
Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak 

olacaktır. 
Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel 

Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve 
Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler 

- Yabancı Dil Bilgisi Sınavı 
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. 
Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinde Bakanlıkça 

belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye Türkçeden 
yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır. 

c. SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en 

yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro 
sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda 
başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan 
tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı 
sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınav, adayların; 
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
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Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı 
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak 
için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

ç. DİĞER BİLGİLER 
i. Sınav başvuru tarihi ve şekli: 
Başvurular dijital ortamda alınacak olup başvuru tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Sınava 

katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile 
veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden 
yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir. 

ii. Sınav tarihi ve yeri: 
Yazılı sınav 2022 yılı içerisinde Ankara’da yapılacak olup sınav tarihi ayrıca 

duyurulacaktır. Sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların 
sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında 
geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. 

Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile 
birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca 
adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

iii.  Değerlendirme yöntemi: 
Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek 

için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan 
olması gerekir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz 
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. 

Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama 
yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve 
sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına 
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı 
olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir. 

Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına 
başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

d. DİĞER HUSUSLAR: 
Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. 
Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara 
bildirilir. 

e. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)  
Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63   06530  
Çankaya / Ankara 
Tel: +90 312 204 75 00 
    12797/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliğinden:  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA 
İLİŞKİN DUYURU 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir 
illerinde yapılacaktır. 

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet 
sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır. 

2022/1 Dönemi,  SMMM Sınav Tarihleri  : 19–20 Mart 2022 
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri  : 3–31 Ocak 2022 
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri  : 1–21 Şubat 2022 
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle stajlarını 

fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) gereklidir.  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav başvuruları TESMER Otomasyon Sistemi 

(TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.   
İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu 

belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte bağlı olduğu SMMM Odası 
Başkanlığına teslim edecektir. 

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS 
üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.  

Sınava girecek adayların, yukarıda belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları 
gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;  
1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 
Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 
olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak, 

2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve 
/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden 
sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 

3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 
yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu 
maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.  

SINAV KONULARI 
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar. 

Finansal Muhasebe, 
Finansal Tablolar ve Analizi, 
Maliyet Muhasebesi, 
Muhasebe Denetimi, 
Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 
Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve Bağ-Kur 
Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku), 
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 
Sermaye Piyasası Mevzuatı 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1) Sınav Dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)  
2) 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50mmx60mm) 
3) Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi), 
4) Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış) veya Diploma fotokopisi / Geçici 

Mezuniyet Belgesi Fotokopisi 
Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi 

birisini sunabilirler. 
Noter onaylı Diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, (Diplomanın arka 

sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) 
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından 

görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş 
fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de 
yapılacaktır.) 

Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her 
iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim 
Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi, 

5) Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj 
bitirme belgesi  (İlgili Oda tarafından düzenlenir.) 

6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi, 
7) Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri 

bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi, 
8) Vergi Mükellefiyet Belgesi (Vergi kaydı olmadığına dair belge, vergi dairesinden veya 

internet vergi dairesinden alınabilir.) 
9) Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan 

“Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”, 
10) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren), 
11) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4 . maddelere 

ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden 
alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını 
gösterir belge, 
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12) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler, 
Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden 

sayılanlardan 5, 6,  8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez, 
Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak 

adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 ₺ 
ödemeleri gerekir, 

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 
alan hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER 
Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden de ödenebilir. 

Banka bilgileri; 
İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 
Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140  
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı 
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara 
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS  üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir. 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru 
tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj 
Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbaşı - Ankara” adresine 
elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. 
maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları 
anlaşılanların sınavı kazanmış  olsalar dahi, ruhsatları iptal edilecektir. 

2) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.  
5) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, 

Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır. 
6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 
8) Sınava başvurup,  katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
9) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.  
İlan Olunur. 12907/1-1 
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Polis Akademisi Başkanlığından: 
28. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU İLANI 

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından 
lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 
puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 
29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri 
Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.120) erkek, 
(1.280) kadın, önlisans mezunu (1.280) erkek, (320) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci 
alımı yapılacaktır. 

Adaylar, 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr 
adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. 
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan “Ön başvurusu alınan erkek ve 
kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o 
dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta 
bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” 
hükmüne istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 28. Dönem POMEM 
Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis 
Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır. 

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim 
sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.  

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

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur. 
28. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA 

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 
a) T.C. vatandaşı olmak, 
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans 

mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), 
önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) 
taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)  

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 
8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife 
Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS 
lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00),  önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan 
KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 
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Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş 

dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış 

olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),  

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle 

endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, 

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,  

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu 

suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya 

kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına 

fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde 

bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü 

eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu 

veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma 

devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle 

hüküm giymemiş olmak, 

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan 

kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, 

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

olmamak, 

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, 

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 

 13054/1-1 
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
TARSUS ŞELALESİ TURİZM TESİSLERİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

DÜZELTME İLANI 
15.11.2021 tarih ve 31660 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızda aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır. 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını USB taşınabilir belleğe ekleyerek 
Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir 
belleğe ekleyerek dilekçeyle birlikte ilan tarihinden itibaren Rektörlüğümüze on beş (15) gün 
içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası 
Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan 
Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 
doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım hâlinde USB taşınabilir belleğe 
ekleyerek dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi 
uyarınca yabancı dille eğitim yapan bölümlerde yabancı dil şartı aranmaktadır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adet Aranan Şartlar 

Deri ve Zührevi 
Hastalıkları 

Profesör 2 - Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçenti olmak. 

İç Hastalıkları Profesör 1 - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçenti olmak. 

İç Hastalıkları Profesör 1 - Tıbbi Onkoloji Doçenti olmak. 

Üroloji Profesör 1 - Üroloji Doçenti olmak. 

Fizyoloji Doçent 1 - Fizyoloji doktorası yapmış olmak. 

 



28 Aralık 2021 – Sayı : 31703 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Farmakoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, 

- Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında doktorası olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Sağlık Yönetimi Profesör 1 
- Sağlık Kurumları Yönetimi bilim alanında Doçentlik 

unvanı almış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Psikoloji Doçent 1 - Gelişim Psikolojisi alanında doçentlik unvanı almış olmak. 

SENOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Şartlar 

Genel Senoloji Profesör 

1 

- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Doçenti 

olmak. 

- Meme Hastalıkları konusunda ulusal ve uluslararası 

yayın yapmış olmak. 

1 

- Medikal Onkoloji Doçenti olmak. 

- Meme Hastalıkları konusunda ulusal ve uluslararası 

yayın yapmış olmak. 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 - Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü olmak. 

Doçent 1 - Patoloji Doçenti olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL 

Tel: 0216 500 44 44 

 12715/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-

programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 
Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor 
öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. (Postadaki 
gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen 
başvurular dikkate alınmayacaktır.) 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih 
dâhil) 15 (on beş) gündür. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya 
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. 

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren 
belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 4 takım 
CD /USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim 
edilecektir. 

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ 
Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer 
alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu, 

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları, 
4. Doçentlik belgesi fotokopisi, 
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, 
6. Özgeçmiş ve yayın listesi, 
7. Yayınlar, 
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur), 
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 

Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir). 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler 

olup 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı 
halinde teslim edilecektir. 

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ 
Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer 
alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu, 

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları, 
4. Yabancı dil belgesi, 
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, 
6. Özgeçmiş ve yayın listesi, 
7. Yayınlar, 
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur), 
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday 

Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir. 
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 

Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir). 
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S.No. Birim Bölüm ABD/Program Unvan Adet Nitelik 

1 Fen- Edebiyat 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme Doçent 1 

Doçentlik unvanını Eğitim Bilimleri 
(Eğitim Psikolojisi) bilim alanında almış 
olmak. Eğitim bilimleri alanında ölçek 
geliştirme amaçlı çalışmalar yapmış 
olmak. 

2 Fen- Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Doçent 1 

Doçentlik unvanını Felsefe bilim 
alanında almış olmak. Estetik ve 
toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

3 Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 Doçentlik unvanını Tıbbi Biyokimya 

bilim alanında almış olmak. 

4 

Lüleburgaz 
Havacılık ve 
Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Havacılık ve 
Uzay 

Mühendisliği 

Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Doçent 1 

Doçentlik unvanını Fizik bilim alanında 
almış olmak. Uzay bilimleri alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

5 Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doçent 1 

Doçentlik unvanını Halk Sağlığı bilim 
alanında almış olmak. Türkiye'de sağlık 
yönetimi ve politikaları alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

6 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Doktora unvanını Kamu Hukuku 
alanında almış olmak. 

7 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Doktora unvanını Mali Hukuk alanında 
almış olmak. 

8 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bilişim Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Doktora unvanını Özel Hukuk alanında 
almış olmak. Bilişim Hukuku alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

9 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 1 
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Doktora unvanını Medeni Hukuk 
alanında almış olmak. 

10 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve 
İcra İflas Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Doktora unvanını Medeni Usul ve İcra 
İflas Hukuku alanında almış olmak. 

11 Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri Tıbbi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıpta Uzmanlık veya Doktora unvanını 

Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. 

12 Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıpta Uzmanlık veya Doktora unvanını 
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış 
olmak. 

13 Tıp Fakültesi Temel Tıp 
Bilimleri Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 

Doktora unvanını Tıp Fakültesi Fizyoloji 
anabilim dalında almış olmak. 
Biyoinformatik ile epigenetik 
konularında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

14 

Lüleburgaz 
Havacılık ve 
Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Havacılık 
Yönetimi Havacılık Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora unvanını Sivil Havacılık 

Yönetimi ana bilim dalında almış olmak. 

15 
Sosyal Bilimler 

Meslek 
Yüksekokulu 

Görsel-İşitsel 
Teknikler ve 

Medya 
Yapımcılığı 

Basım ve Yayın 
Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi 1 

Doktora unvanını Temel İletişim Bilimleri 
alanında almış olmak. Teknolojik 
bağımlılıklar ve dijital hastalıklar 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim 

dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili 
maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim 
Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 
Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü 
Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının internet 
sayfalarında bulunan adreslerine, Rektörlük kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı 
bilgiler aşağıya çıkarılmış olup, sınav sonuçları www.klu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. 
(Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden 
sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.) 

Adayların ilanımızda yayınlanan kadrolardan sadece birine başvuru hakkı bulunmaktadır. 
Başvuru yapılan ilanın ilan sıra numarasının belirtilmesi gerekmektedir. 

Araştırma Görevlisi (Öncelikli alan) kadroları için giriş sınavına katılmaya hak 
kazananların giriş sınavı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 15. maddesi uyarınca sözlü olarak yapılır. 

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen 
gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ön 
değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları Üniversitemizin www.klu.edu.tr internet adresinde 
yayımlanacaktır. Duyurular tebligat niteliğindedir. 

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren 
belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

İSTENEN EVRAKLAR  
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ 

Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer 
alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.), 

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları, 
4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi fotokopileri 

veya e-Devlet çıktısı (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için), 
5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi veya e-imzalı nüshası veya 

e-Devlet çıktısı (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti 
notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.), 

6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, 
7. ALES belgesi fotokopisi, 
8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç), 
9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.) 
10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya. 
SINAV TAKVİMİ: 

Başvuru Başlama ve Son Başvuru Tarihi   28.12.2021 – 11.01.2022 
Ön değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi  14.01.2022 
Sınav Giriş Tarihi  18.01.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi 21.01.2022 
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S. 
No. Birim Bölüm ABD/ 

Program Unvan Der. Adet ALES 
Puanı 

Yabancı 
Dil Puanı Nitelik 

1 
Fen- 

Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili 
ve 

Edebiyatı 
Eski Türk 

Dili 
Araştırma 
Görevlisi 5 1 70 50 

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 
lisans mezunu olmak. Eski Türk 
Dili anabilim dalında tezli 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

2 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik Ebelik 
Araştırma 
Görevlisi  
(Öncelikli 

Alan) 
4 1 70 50 

Ebelik veya Hemşirelik Bölümü 
lisans mezunu olmak. Ebelik 
veya Kadın Doğum Hemşireliği 
alanında tezli yüksek lisans 
veya doktora yapıyor olmak. 

3 Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri Anatomi 

Araştırma 
Görevlisi  
(Öncelikli 

Alan) 
5 1 70 50 

Tıp Fakültesi Anatomi anabilim 
dalında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

4 Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri Fizyoloji 

Araştırma 
Görevlisi  
(Öncelikli 

Alan) 
5 1 70 50 

Tıp Fakültesi Fizyoloji anabilim 
dalında tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

5 Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

Araştırma 
Görevlisi  
(Öncelikli 

Alan) 
5 1 70 50 

Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji anabilim dalında 
tezli yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

6 
Yabancı 

Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Yabancı 
Diller 

Öğretim 
Görevlisi  

(Ders 
Verecek) 

5 1 70 85 

Almanca Öğretmenliği, Alman 
Dili ve Edebiyatı veya Almanca 
Mütercim ve Tercümanlık 
bölümü lisans mezunu olmak. 
İlgili alanlardan birinden tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 

7 Rektörlük Yabancı 
Diller - 

Öğretim 
Görevlisi  
(Zorunlu 

Ortak Ders) 
5 1 70 85 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
veya İngilizce Mütercim ve 
Tercümanlık bölümü lisans 
mezunu olmak. İlgili alanlardan 
birinden tezli yüksek lisans 
mezunu olmak. 

8 Rektörlük - - 

Öğretim 
Görevlisi 

 
(Uygulamalı 

Birim) 

5 1 70 50 

Dijital Dönüşüm Ofisinde 
görevlendirilmek üzere; 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar 
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, 
Bilgisayar Öğretmenliği, 
Bilgisayar Sistemleri 
Öğretmenliği, Matematik-
Bilgisayar, Matematik ve 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 
Yönetim Bilişim Sistemleri, 
Enformatik bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olmak ve ilgili 
alanlardan birinden tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, Yükseköğretim 

Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar kapsamında;  2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 
maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen 
kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları 
gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları 
puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.  

ÖNEMLİ NOT : Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına 
ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir. 

1. 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 
http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte 
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde 
devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını 
kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve 
puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir. 

2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 
http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 
4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: 
Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde 
düzenlenmelidir. 

3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi 
adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki 
belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. 

4. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha 
alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar. 

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. 
6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin 

belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. 
7. İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile 

doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları 
Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun 
görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
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9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili 

birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan 

başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. 

10. Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir.   

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım 

Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA  Telefon: (0 332) 221 06 22-28 

SN BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 
K.UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Veteriner 

Fakültesi 

Zootekni ve 

Hayvan 

Besleme 

Hayvan Besleme 

ve Beslenme 

Hastalıkları 

Profesör 1 1 

Hayvan Besleme ve 

Hastalıkları alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

2 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Yüksek lisans ve doktorasını 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında yapmış olmak. Çok 

amaçlı optimizasyon ve 

görüntü işleme üzerinde 

çalışmalar yapmış olmak. 

3 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Donanımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Yüksek lisans ve doktorasını 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında yapmış olmak. 

Kablosuz Ağlar ve 5G 

üzerinde çalışmalar yapmış 

olmak. 

4 

Seydişehir 

Ahmet Cengiz 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Sürekli, ayrık ve ikili 

optimizasyon alanlarında 

çalışmaları bulunmak. 

5 

Seydişehir 

Ahmet Cengiz 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Yazılımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak. Yapay 

zeka teknikleri ve 

Bioinformatik konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 
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6 
Sosyal ve 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji 
Maneviyat 
Psikolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Manevi bakım ve maneviyat 
psikolojisi (spirituality) 
alanında çalışmalar yapmış 
olmak. Bu anabilim dalında 
eğitim-öğretim %30 oranında 
yabancı dil (İngilizce) olarak 
yürütüldüğünden dil şartı 
asgari 85 puandır. 

7 
Veteriner 
Fakültesi 

Klinik Öncesi 
Bilimleri 

Veterinerlik 
Farmakoloji ve 

Toksikolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Moleküler Farmakoloji ve ilaç 
alanda doktora yapmış olmak. 
Embriyotoksisite alanında 
çalışmaları bulunmak. 

8 
Veteriner 
Fakültesi 

Klinik Öncesi 
Bilimleri 

Veterinerlik 
Patolojsi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Veteriner Patoloji alanında 
doktora yapmış olmak. 
Köpeklerin sindirim sistemi 
lezyonları üzerine çalışmış 
olmak. 

9 
Veteriner 
Fakültesi 

Klinik Öncesi 
Bilimleri 

Veterinerlik Viroloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Veteriner Viroloji alanında 
doktora yapmış olmak. Sığır 
nodüler ekzantemi ve şap 
hastalıkları konusunda 
çalışmış olmak. 

10 
Veteriner 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
Veterinerlik 
Histoloji ve 
Embriyoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Veteriner Histoloji alanında 
doktora yapmış olmak. 
Diyabet ve tükürük bezleri 
üzerine; histopatolojik, 
immunohistokimyasal ve 
stereolojik çalışma yapmış 
olmak. 

 12965/1-1 
—— • —— 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemizin akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı alımı ile ilgili 
olarak hazırlanan ilan metni 27.12.2021 tarih ve 31702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 
aşağıda birim, bölüm, anabilim dalı belirtilen kadronun ilanı iptal edilmiştir. 

SN BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 
K.UNVANI DERECE ADET ALES YDS ÖZEL ŞARTLAR 

20211203 

Ahmet 
Keleşoğlu 

İlahiyat 
Fakültesi 

İslam 
Tarihi ve 
Sanatları 

İslam Tarihi 
Araştırma 
Görevlisi 

7 1 75 80 

İlahiyat veya İslami 
İlimler Fakültesi lisans 
mezunu olmak. İslam 
Tarihi Anabilim Dalında 
tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

 13043/1-1 
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) 
fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor 

olmak. 
• 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 

olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
• 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, 

ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak. 
2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
• Başvuru Takvimi 

İlan Yayım Tarihi 28 Aralık 2021 

Başvuru Başlangıç Tarihi 28 Aralık 2021 

Son Başvuru Tarihi 11 Ocak 2022 (Mesai Bitimi) 

İlan Sonuç Tarihi 17 Ocak 2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://personel.subu.edu.tr/ 

• Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri 
Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 

gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 
birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik 
belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (e-posta ile başvuru kabul 
edilmeyecektir). Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav 
takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal 
edebilir. 

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER 
ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ T2 BLOK REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL 
DAİRE BAŞKANLIĞI ESENTEPE / SAKARYA” adresine evraklarını gönderecektir. 

Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (264) 616 01 34 - 0 (264) 616 01 43 - 
personel@subu.edu.tr 

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler; 
• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (personel.subu.edu.tr adresinden temin 

edilecektir.) 
• 2020 KPSS Sonuç Belgesi, 
• 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 
• Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul 

edilir.) 
• Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel 

kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru 
formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.) 

• Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 
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• Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul 
edilir.) 

• Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul 
edilir.) 

• Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler 
kabul edilir.) 

4. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 
İLAN 
NO 

ÖĞRENİM 
DURUMU UNVANI ADET PUAN 

TÜRÜ ARANILAN ŞARTLAR 

2021-1 Lisans Mühendis 1 KPSS 
P3 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 
puan almış olmak. 
- Yükseköğretim kurumlarının Orman Mühendisliği lisans 
mezun olmak. 
- Ağaçlandırma ve fidanlık faaliyetleri ile ilgili ruhsat 
belgesine sahip olup orman mühendisi olarak ilgili alanda en az 5 
yıl iş deneyimine sahibi olmak. 
- Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen Ölçme ve 
Değerlendirme Semineri almış olmak ve resmi kurumlar tarafından 
verilen TS ISO/EN 17024 personel belgelendirme eğitimi, Toplam 
Kalite Yönetimi Eğitimi Katılım ya da Başarı Belgelerine sahip 
olmak 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- Üniversitemizin Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezinde çalıştırılacaktır. 

2021-2 Ön Lisans Tekniker 1 KPSS 
P93 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 
60 puan almış olmak. 
- Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı ön 
lisans mezun olmak. 
- PHP ve Laravel Framework yazılım dilleri konusunda 
çalıştığını belgelendirmek. 
- Alanında en az 3 yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 
belgelemek. 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış 
olmak. (01.01.1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde çalıştırılacaktır. 

2021-3 Ön Lisans Tekniker 1 KPSS 
P93 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 
60 puan almış olmak. 
- Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi veya 
Bilgisayar Programcılığı ön lisans programlarından mezun olmak. 
- Belgelendirmek şartıyla Kamera Kurulumu ve RF Cihazlar 
ile ilgili çalışmış olmak 
- Alanında en az 5 yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile 
belgelemek. 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış 
olmak. (01.01.1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalıştırılacaktır. 
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2021-4 
Ortaöğretim 

(Lise ve 
dengi) 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 

2 KPSS 
P94 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 
60 puan almış olmak. 
- Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış 
olmak. (01.01.1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda 
bulunabilecektir.) 
- Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılacaktır. 

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
• Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
• “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden Hizmete Alınma 

başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya 
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam 
edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır. 

• Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 
almamaları gerekmektedir. 

• İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme 
yapma hakkına sahiptir. 

• Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal 
edilecektir. 

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan 
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

• Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme 
en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır. 

• Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, 
bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. 

• Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları 
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 

• KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

• Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca 
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

• Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 12910/1-1 
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile 
Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; 
• Başvuru formu (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinden ulaşılabilir), 
• Özgeçmiş, 
• Kimlik fotokopisi, 
• Adli Sicil Kaydı, 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası, 
• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış 

ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi 
gerekmektedir. ) 

• Yabancı dil belgesi, 
• Yayın listesi, 
• 2 (iki) adet fotoğraf, 
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet 

üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. 
• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 
DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
• Doçentlik belgesi, 
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının 

tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 
(dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için: 
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi 

ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet 
taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. 

Açıklamalar 
1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır. 
2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru 

şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
3. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir. 
4. Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili 

birimlere başvurmaları gerekmektedir. 
5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Derece Açıklama 

2021-7/1 
Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Havacılık ve 
Uzay 

Mühendisliği 

Havacılık ve 
Uzay 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Alüminyum-magnezyum-titanyum 
alaşımları ve alüminyum matrisli 
kompozitler üzerine çalışmalar 
yapmış olup alanında patenti 
bulunmak. 

2021-7/2 

İktisadi İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

Tarih Ortaçağ Tarihi Dr. Öğretim 
Üyesi 5 

Ortaçağ Avrupa tarihi alanında 
çalışmalar yapmış olup İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve İspanyolca 
dillerinden en az 65 veya eşdeğerliliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puana 
denk bir puana sahip olmak. 
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi  : 28.12.2021 
Son Başvuru Tarihi  : 11.01.2022 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 14.01.2022  
Giriş Sınavı Tarihi  : 18.01.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 20.01.2022  
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi  : www.samsun.edu.tr 
GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

3- 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. 

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

ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi 

uyarınca 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. 
2- 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. 

MUAFIYET 
1- Meslek yüksekokullarının, genel şartlar başlığı altında yer alan 4 üncü maddesi 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

2- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 
da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı 
aranmaz. 

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR 
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler 
1- Başvuru formu (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden ulaşılabilir)  
2- Özgeçmiş 
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3- Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul 
edilecektir.) 

4- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığını belirtir belge (e-Devlet üzerinden alınan belge 
kabul edilecektir.) 

5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel 
şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi 

(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile 
başvuru yapabileceklerdir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka resmi 
kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. (Atanmaya hak kazanılması halinde 
öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir. 

6- Lisans transkript belgesi (Mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak 
imzalı/mühürlü sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) 

7- Lisansüstü (ilana göre yüksek lisans ve/veya doktora ) öğrenci belgesi (e-Devletten 
alınan karekodlu başvuru tarihi itibariyle alınmış öğrenci belgeleri başvuru aşamasında kabul 
edilecektir. e-Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak 
imzalı/mühürlü olması gerekir.) 

8- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)  
9- ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti) 
10 -Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti) 
11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik 

şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru 
yapabileceklerdir.) 

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler 
1- Başvuru formu (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden ulaşılabilir)  
2- Özgeçmiş 
3- Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul 

edilecektir.) 
4- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığını belirtir belge (e-Devlet üzerinden alınan belge 

kabul edilecektir.) 
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel 

şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora) diploması veya geçici 
mezuniyet belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu 
belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devlet harici öğrenci belgelerinin ya aslı ya da Resmi 
Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olması gerekir. (Atanmaya hak kazanılması halinde 
öğrenime ilişkin diploma/mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesini başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir. 

6- Lisans transkript belgesi (Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir 
sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilir.) 

7- İki adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)  
8- ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti) 
9- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti 
/Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu değildir.) 
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10- Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 
11- Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik 

şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru 
yapabileceklerdir. 

Önemli Notlar 
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine 

şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 
tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde 
yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz 
sorumlu değildir. 

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya 
başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tümü iptal edilecektir. 

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 
kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi ile veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu 
belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de 
zorunludur (Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.) 

4- Rektörlük bünyesinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğer başvurular ise kadronun ait olduğu birime 
yapılacaktır. 

İlan No Birim Bölüm 
Anabilim 

Dalı/Program 
Unvanı Derece Açıklama 

2021-8/1 Rektörlük 
Yabancı 

Diller 

Yabancı 
Diller 

(İngilizce) 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

6 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, 
İngiliz Dilbilimi veya Çeviribilim lisans 
mezunu olup, bu alanların birinde tezli 
yükske lisans yapmış olmak. Ayrıca 
merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) 
sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puana denk 
bir puana sahip olmak. 

2021-8/2 Rektörlük Rektörlük 
Rektörlük 

(Uluslararası 
İlişkiler Ofisi) 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

6 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili 
Eğitimi lisans mezunu olup bu alanların 
birinde tezli yüksek lisan yapmış olmak. 
Ayrıca İngilizceden ve ÖSYM tarafından 
geçerliliği kabul edilen bir Batı dilinden 
en az 90 veya eşdeğerliliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puana denk bir puana 
sahip olup en az beş yıl mesleki 
deneyime sahip olmak. 

2021-8/3 Rektörlük Rektörlük 

Rektörlük 
(Proje 

Yönetim 
Ofisi) 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

6 

İşletme lisans mezunu olup İşletme 
anabilim dalında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve alanında beş yıl 
mesleki tecrübeye sahip olmak. Ayrıca 
Uygulamalı AB Proje Yazma Eğitimi 
almış olmak. 
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2021-8/4 
Kavak 
Meslek 

Yüksekokulu 

Elektrik ve 
Enerji 

Elektrik 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

5 
Nanobilim ve Nanoteknoloji alanında 
yüksek lisans yapmış olup en az 5 yıl 
enerji sektöründe çalışmış olmak. 

2021-8/5 
Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Meteoroloji 
Mühendisliği 

Meteoroloji 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

5 
Meteoroloji Mühendisliği lisans mezunu 
olup bu alanda yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

2021-8/6 
Mühendislik 

Fakültesi 
Biyomedikal 
Mühendisliği 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Araştırma 
Görevlisi 

5 
Biyomedikal Mühendisliği alanında 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

2021-8/7 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik 
Makineleri 

Araştırma 
Görevlisi 

5 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans 
mezunu olup Elektrik Elektronik 
Mühendisliği anabilim dalında (Elektrik 
Makineleri alanında) yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

2021-8/8 
Mühendislik 

Fakültesi 
Makine 

Mühendisliği 
Enerji 

Araştırma 
Görevlisi 

5 

Makine Mühendisliği, Metülarji ve 
Malzeme Mühendisliği veya Malzeme 
Mühendisliği lisans mezunu olup Makine 
Mühendisliği anabilim dalında (Enerji 
alanında) yüksek lisans yapıyor olmak. 

2021-8/9 
Mühendislik 

Fakültesi 
Makine 

Mühendisliği 
Malzeme 

Araştırma 
Görevlisi 

5 

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup 
Makine Mühendisliği anabilim dalında 
(Malzeme alanında) yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

2021-8/10 
Mühendislik 

Fakültesi 
Endüstri 

Mühendisliği 
Yöneylem 

Araştırması 
Araştırma 
Görevlisi 

5 

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu 
olup Endüstri Mühendisliği anabilim 
dalında (Yöneylem Araştırması alanında) 
tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ayrıca 
merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) 
sınavından en az 80 veya eşdeğerliliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puana denk 
bir puana sahip olmak. 

2021-8/11 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

İletişim 
Tasarımı ve 

Yönetimi 

İletişim 
Tasarımı ve 

Yönetimi 

Araştırma 
Görevlisi 

7 

İletişim Tasarımı lisans mezunu olup, 
İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarımı 
anabilim dalında yüksek lisans yapıyor 
olmak. 

2021-8/12 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 
İşletmecilik 

Uluslararası 
Ticaret ve 
İşletmecilik 

Araştırma 
Görevlisi 

7 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
anabilim dalında yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak 

2021-8/13 
Sivil 

Havacılık 
Yüksekokulu 

Havacılık 
Yönetimi 

Havacılık 
Yönetimi 

Araştırma 
Görevlisi 

6 
Havacılık Yönetimi alanında yüksek 
lisans yapıyor olmak. 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman 
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde 
belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde 
güçlük çekilen alanlarda istihdam edilmek üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. 

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 
-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 28.12.2021 tarihinden itibaren 15 

(onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle 
iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor 
Öğretim Üyesi kadrosu için Mühendislik Hukuk Fakülteleri Dekanlıkları. 

Profesör ve Doçent kadrosuna 1 başvuracaklar için: 
 -Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, 

özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir. 
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) 
doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.  

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet 
Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe 
aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen 
başvurabileceklerdir. 

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için: 
 -Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini 

vermeleri gerekmektedir. 
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik 
için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.  

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet taşınabilir belleğe aktarmak 
suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir. 

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.  
* Adayların başvurdukları alan bakımından Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi koşullarının sağlanması gerekmektedir.  

1 Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca 
doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler 
tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 
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* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan 
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. 

* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

SIRA 
NO 

FAKÜLTE / 
ENSTİTÜ 

BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET NİTELİK 

1 Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
Mali Hukuk Profesör 1 

Hukuk fakültesi mezunu 
olmak; ilgili alanda 
doktora yapmış olmak ve 
doçentliğini yine ilgili 
alanda almış olmak. 

2 Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
Milletlerarası 

Hukuk 
Profesör 1 

İlgili alanda doktora 
yapmış olmak ve 
doçentliğini yine ilgili 
alanda almış olmak. 

3 Hukuk 
Kamu 

Hukuku 
Anayasa 
Hukuku 

Doçent 1 

İlgili alanda doktora 
yapmış olmak ve 
doçentliğini yine ilgili 
alanda almış olmak. 

4 Hukuk 
Kamu 

Hukuku 

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 

Hukuku 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. 

5 Mühendislik 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar 
Yazılımı 

Doçent 1 

İlgili alanda doktora 
yapmış olmak ve 
doçentliğini yine ilgili 
alanda almış olmak. 

6 Mühendislik 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar 
Bilimleri 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. 

7 Mühendislik 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Siber 

Güvenlik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
İlgili alanda doktora 
yapmış olmak. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad.No:106 

34820 –Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 35 66 - 0 216 333 35 68  
Mühendislik Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94 34820 

Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 31 04 - 0 216 333 31 08 
Hukuk Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 - Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 34 06 - 0 216 333 34 01 
 12766/1-1 
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) 
fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN 
KODU 

UNVANI 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

ADET ARANILAN NİTELİKLER 

SP2021- 01 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS 
P93 

2 

- Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi , İnsan Kaynakları 
Yönetimi veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak. 

SP2021- 02 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS 
P93 

1 

- Yükseköğretim Kurumlarının Adalet Bölümü,Hukuk,Büro Yönetimi ve 
Sekreterliği, Sosyal Güvenlik ön lisans programlarının herhangi birinden 
mezun olmak. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak. 

SP2021- 03 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS 
P93 

1 

- Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmetler ön lisans programı 
mezunu olmak. 
- İşaret dili, Beden dili ve etkili İletişim sanatı sertifikasına sahip olmak. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak. 

SP2021- 04 
KORUMA VE 
GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ 

KPSS 
P93 

2 

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak. 
- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından 
mezun olmak. 
- 01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir. 
- Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak. 
- 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik 
görevlisi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak. 

SP2021- 05 TEKNİSYEN 
KPSS 
P93 

1 

- Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Programlama, Web Tasarımı ve Kodlama, Bilgisayar 
Donanımı ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak. 

SP2021- 06 
DESTEK 

PERSONELİ 
(TEMİZLİK) 

KPSS 
P94 

5 

- Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.Temizlik görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek durumu bulunmamak. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış 
olmak. 
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I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten 

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

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.  
5- Askerlik durumu itibariyle; Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili 
özrü bulunmamak, 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, 

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

9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır. 
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile 

belgelendirmeleri gerekmektedir. 
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır. 
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları 

çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 

kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
16- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta 

Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 
17- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 

yapma hakkına sahiptir  
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 
üzerinden 28.12.2021 – 11.01.2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.  

3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. 
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit 

edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
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6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 

7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü 
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.  

8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri 
gerekmektedir. 

9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için 
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet 
sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır. 

2- Her unvan için asıl aday sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl 
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan 
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme 
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav 
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. 

3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak 

Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybederler. 

7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi 
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi 
fesih edilir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
IV- İLETİŞİM: 
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr 

internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir. 
Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: pdb@usak.edu.tr 
V- DİĞER HUSUSLAR: 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka 

bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 
 12942/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru 
koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. 
Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde 
Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme 
Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine 
ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş 
ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve 
dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir. 

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar ise 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç 
Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava 
girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte 1 takım dosya ve 
dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim/anasanat dalını 
belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Sanatta 
Yeterlik/Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi 
ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 
adet USB bellek vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması 
gereklidir. 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, “Trakya 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/ 
pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir. 

Başvuru şartlarını taşımayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BİRİM PROF. DOÇ. DR.ÖĞR. 
ÜYESİ BAŞVURU KOŞULLARI 

ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU 

YAĞ ENDÜSTRİSİ   1 Gıda Mühendisliği doktoralı olup, bitkisel yağ teknolojisi 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 

YAYLI ÇALGILAR   1 
Konservatuvar mezunu olup, müzik (viyola) anasanat 
dalında sanatta yeterlik yapmış olmak. Romantik dönem ve 
çağdaş dönem üzerine çalışmaları olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ   1 Alanında doktora yapmış olmak. Derlem ve metin 
alanlarında çalışmaları olmak. 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK   1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktoralı olup, 
çocukluk çağı travmaları konusunda çalışma yapmış 
olmak. 

EĞİTİM YÖNETİMİ   1 Eğitim Yönetimi ve Teftişi doktoralı olup, eğitim yönetimi ve 
denetimi konusunda çalışma yapmış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 

GENEL FİZİK  1  Nanoparçacıklar ve metalik camlar üzerine klasik 
simülasyon çalışmaları olmak. 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI SİYASET   1 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olup bu 
alanda doktora yapmış olmak. Toplumsal cinsiyet ve siyasi 
partiler konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ   1 
Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olup, 
bu alanlarda doktora yapmış ve şarj edilebilen elektrikli 
araçlar konusunda çalışmaları olmak 

DIŞ TİCARET   1 İktisat lisans mezunu, İktisat alanında doktora yapmış ve 
uluslararası girişimcilik konusunda çalışmaları olmak. 

KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

ELEKTRİK   1 Yarı iletken yapıların elektronik özellikleri üzerine 
çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK TESİSLERİ   1 Elektrik-Elektronik veya Elektrik Mühendisliği doktoralı olup, 
Elektrik Tesisleri alanında çalışmaları olmak. 

GIDA BİLİMLERİ   1 Gıda Mühendisliği doktoralı olup, membran ayırma 
teknolojileri ve enzim kinetiği konusunda çalışmaları olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

BİNA BİLGİSİ  1  Sürdürülebilirlik ve kentsel planlama ile ilgili çalışmaları 
olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ERGOTERAPİ   1 Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 
doktora yapmış olmak. 

ODYOLOJİ (*) ÖNCELİKLİ 
ALAN   (*)2 Odyoloji alanında doktora yapmış olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
AMELİYATHANE 

HİZMETLERİ  1  Kadın Hastalıkları alanında doçent unvanı almış olmak. 

ÇOCUK KORUMA VE BAKIM 
HİZMETLERİ   1 Tıp Doktoru olup, Çocuk Hastalıkları uzmanı veya aile 

hekimi uzmanı olmak. 
DEZENFEKSİYON, 

STERİLİZASYON VE 
ANTİSEPSİ TEKNİKERLİĞİ 

  1 Tıp Doktoru olup, tıbbi mikrobiyoloji alanında doktora 
yapmış olmak. 

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ   1 Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlık/doktora yapmış 
olmak. 

PATOLOJİ LABORATUVAR 
TEK.   1 Tıp Doktoru olup, Patoloji uzmanı olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

BİYOFİZİK  1  Biyofizik doçenti olup, DNA Epigenetiği konusunda 
çalışmaları olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI   1 Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Prematüre retinopatisi tanı 
ve tedavisi konusunda tecrübeli olmak. 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ   1 Mitral cerrahide nodal arter varyasyonlarının atriotomi 
seçimine etkileri konusunda çalışmaları olmak. 

NÖROLOJİ 1   Huzursuz bacak sendromunda prevelans ve 
geçerlik/güvenirlik çalışmaları olmak. 

NÜKLEER TIP   1 Nükleer Tıp uzmanı olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin

Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım

Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/42)
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret

Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– 702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
4/A Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin
Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2021 Tarihli ve 2017/31996 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2017/36487 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2021 Tarihli ve 2018/11352 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2017/31733 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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