
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 64. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev

yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve

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

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

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının 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 Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 27/4/2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve

Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Mayıs 2022
PAZARTESİ
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Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İda-

resi Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-

kanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet

memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

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

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının 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 Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 8/4/2015 tarihli ve 29320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu

Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 5490 
  



Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 2022 – Sayı : 31837 

 

Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5342 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5439 

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

 
 5497 
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Polatlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5386 

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

 
 5408 

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

 
 5427 



Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 2022 – Sayı : 31837 

 

Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5482 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LİSANSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAP-İŞLET DEVRET MODELİ İLE 

YAPTIRILACAKTIR 

Ardahan Belediye Başkanlığından: 

1- Ardahan merkez Halilefendi mahallesinde lisanssız güneş enerjisi santrali yapım işi. 

İşletme Süresi/Yıl 

25 Yıllık Tahmini 

Üretim Bedeli 

(Muhammen Bedel) 

Lisansız Güneş 

Enerjisi Santrali 

İşinin Tahmini 

İmalat Bedeli 

Tesisin 

İmalat 

Süresi / Gün 

Tesisin Tahmini 

İmalat Bedelinin 

%3 Geçici 

Teminat Bedeli 

25 (YirmiBeş) 175.258.816,00 TL 37.307.745,77 TL 180 1.119.233,00 TL 

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif 

usulü ile ihale yapılacaktır. 

a) İhalenin Yeri : Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa 

Mahallesi İnönü Caddesi No: 27 Merkez/ARDAHAN 

b) İhale Tarih ve Saati : 27/05/2022 Cuma günü saat 14:00’de 

2- İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 
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4- A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi, 

b) Noterden onaylı imza beyannamesi, 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibariyle alınmış olacak) 

e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması 

halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanması şarttır.) 

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu 

g) Şartname ekine uygun Teklif Mektubu, 

h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya 

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat 

Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesi hükmü 

gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. maddesi hükmü gereğince de Her 

teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı 

şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç 

edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler Kanuni 

ikametgâhı olması, 

B) İstekli tüzel kişilik ise; 

a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi: tüzel kişiliğin 

idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya 

Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, 

İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı veya noter tarafından tasdikli belge 

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu 4 bilgilerin tamamının bir 

Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihi itibariyle alınmış olacak) 

e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması 

halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalaması şarttır.) 

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu 

g) Şartname ekine uygun Teklif Mektubu 

h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya 

Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat 

Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesi hükmü 

gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı Kanunun 27. maddesi hükmü gereğince de Her 

teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı 

şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç 

edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 

her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri (teklif mektubu, şartname ödendiğine ilişkin 

makbuz ve geçici teminata ilişkin belgeler hariç.) ve Ortak Girişim Beyannamesi sunmak 

zorundadır. 

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

girişim beyannamesi 

İstekliler teklif mektubunu imzalı (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını 

oluşturan tüm tarafların) olarak rakam ve yazıyla KDV dahil olarak yazarak ve yukarda ihaleye 

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan 

İdarenin açık adresi yazılır. Zarf en geç ihale saatine kadar İhale Birimine teslim edilecektir. 

5- İhale ile ilgili şartnameler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’ne bağlı İhale Biriminde görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk 

Lirası)’dir. 

6- İstekliler teklif zarfını İhale Birimine en geç 27/05/2022 Cuma günü saat 14:00’de 

kadar teslim etmesi gerekmektedir. 

7- Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan sözleşme giderleri, karar ve damga vergisi. 

Resim tapu harcı ve harç giderleri vb. tüm masraflar müşteriye aittir. 

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9- Katılımcılar ihaleye girecekleri taşınmaz için üsteki şartları sağlayarak ihaleye 

katılabilirler. 

10- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

    5458/1-1 

—— • —— 

21 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi Müdürlüğünden:  

1. Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan 21 Adet 

Hizmet Aracı Kiralama İşi Kapalı Teklif Usulü ile 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat: 14.30’da ihale 

edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale günü 

saat 14:00’a kadar THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesine elden (Bahçekapı Mah. Okul Sok. 

Nu.:11 Etimesgut/ANKARA) veya belirtilen saate kadar ulaşacak şekilde posta yolu ile teslim 

edebilecektir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameye www.thk.org.tr adresinde “İhalelerimiz” sekmesinden 

ücretsiz temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi değildir. 

    5502/1-1 
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ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Diyarbakır İli Kayapınar Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Kayapınar İlçesi Talaytepe Mahallesi 1492 ada 

1 nolu parselde bulunan imar planında Konut Alanı (emsal:1.25, taks:0.20, yençok:46.50) olarak 

belirlenmiş 30.340,46 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35/a maddesine istinaden ihaleye çıkarılmıştır. 

2- İhaleye ait bilgiler 

Taşınmaz Bilgisi Alanı m2 Muhammen Bedel 
Geçici Teminat 

(%6) 
İhale Tarihi

İhale 

Saati 

Arsa konut alanı 

Kayapınar İlçesi 

Talaytepe Mah. 

1492 ada 1 parsel 

30.340,46 133.498.024,00 TL 8.009.881,44 TL 27/05/2022 14:00 

İşin ihalesi tabloda belirtilen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

Ödemeler, toplamda 2 eşit taksit halinde yapılacaktır. İlk taksit, sözleşmenin imzalandığı 

tarihte ödenecektir. Kalan 2. taksit ise 1. Taksitten en geç 45 gün sonra ödenmesi gerekmektedir. 

Taşınmaz KDV’ den muaftır. 

3- İhaleye katılabilme şartları 

a) Teklif mektubu 

b) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu 

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti 

d) Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi 

e) Gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi  

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, noter onaylı vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

g) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odalarından ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduklarına dair belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı vekâletname. 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi 

i) İhaleye ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 

j) Adli Sicil kaydını gösterir belge. 

4- Teklif verecekler; Usulüne uygun hazırlanmış ihale zarfını en geç ihale saatine kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 

Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihaleyi yapan idare veya komisyon 

sorumlu tutulamaz. 

6- İhaleye ait şartname Kayapınar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai 

saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilecektir 

İLANEN DUYURULUR. 

 5424/1-1 
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148 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

6592 sayılı Kanun’la Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi 

kapsamında 148 adet maden sahası ihale edilmek üzere, ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden 

itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 

paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 

şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvuru belgeleri http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen 

tarihlerde ve 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi 

ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na elden teslim edilecektir. Posta veya diğer 

yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 

kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel 

kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin 

Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin %20’sinden az 

olamaz. (Her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. Aksi halde teklif geçersiz kabul 

edilecektir.) 

5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) İhale teminat tutarı; Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı 

olarak verilen teklifin %20’ sinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda 

yapılarak sonuçlandırılacaktır. 

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 

içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili banka hesabına yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat 

hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 

talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 

hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, 

Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet 

Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden 

herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. 

    5520/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d 
maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 
ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak 
adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen 
bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru başlama tarihi 16 Mayıs 2022 Sınav giriş tarih ve saati 08 Haziran 2022 - Saat 10.00 

Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2022 Sonuç açıklama tarihi 10 Haziran 2022 

Ön değerlendirme tarihi 03 Haziran 2022 Sonuçların ilan edileceği adres www.btu.edu.tr 

 
İLAN 

NO 

BİRİM / BÖLÜM /  

ABD 

KADRO 

UNVANI 
D ALES ADET ÖZEL ŞARTLAR 

B22-

01/01 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. Fak. 

Biyomühendislik 

Biyomühendislik 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Biyomühendislik veya genetik ve 

biyomühendislik bölümlerinin herhangi 

birinden lisans mezunu olmak. 

Bu programların herhangi birinde tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-

01/02 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. Fak. 

Kimya Mühendisliği 

Kimya Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Kimya mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olmak. 

Kimya mühendisliği anabilim dalında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-

01/03 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. Fak.  

Çevre Mühendisliği 

Çevre Teknolojileri 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Çevre mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olmak. 

Çevre mühendisliği anabilim dalında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-

01/04 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. Fak. 

Elektrik-Elektronik 

Müh.  

Kontrol ve Kumanda 

Sistemleri 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Elektrik-elektronik mühendisliği, 

elektronik mühendisliği, elektronik ve 

haberleşme mühendisliği veya kontrol ve 

otomasyon mühendisliği bölümlerinin 

herhangi birinden lisans mezunu olmak. 

Bu programların herhangi birinde tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-

01/05 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. Fak.  

Gıda Mühendisliği 

Gıda Bilimleri 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Gıda mühendisliği bölümü lisans mezunu 

olmak. 

Gıda mühendisliği anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak 

B22-

01/06 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. Fak.  

Mekatronik 

Mühendisliği  

Mekanik Sistemleri 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Mekatronik mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olmak. 

Mekatronik mühendisliği anabilim 

dalında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

B22-

01/07 

Mühendislik ve 

Doğa Bil. Fak.  

Metalurji ve 

Malzeme Müh.  

Üretim Metalurjisi 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Metalurji ve malzeme mühendisliği 

bölümü lisans mezunu olmak. 

Metalurji ve malzeme mühendisliği veya 

malzeme bilimi ve mühendisliği 

programlarının herhangi birinden tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 
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B22-

01/08 

Orman Fakültesi  

Orman Mühendisliği  

Ormancılık Politikası 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Orman mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olmak. 

Orman mühendisliği anabilim dalında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-

01/09 

Orman Fakültesi  

Peyzaj Mimarlığı  

Peyzaj Planlama 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Peyzaj mimarlığı bölümü lisans mezunu 

olmak. 

Peyzaj mimarlığı anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-

01/10 

İnsan ve Toplum Bil. 

Fakültesi  

Uluslararası İlişkiler  

Uluslararası Hukuk 

Araştırma 

Görevlisi 
7 EA 1 

Uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimi 

ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin 

herhangi birinden lisans mezunu olmak. 

Bu programların herhangi birinde tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-

01/11 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 

 Mimarlık  

Yapı Bilgisi 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak. 

Mimarlık anabilim dalı altındaki yapı 

bilimleri, yapı fiziği, yapım yönetimi 

veya yapı teknolojileri programlarının 

herhangi birinde tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

B22-

01/12 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi  

Şehir ve Bölge 

Planlama  

Bölge Planlama 

Araştırma 

Görevlisi 
7 SAY 1 

Şehir ve bölge planlama bölümü lisans 

mezunu olmak. 

Şehir ve bölge planlama anabilim dalında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-

01/13 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Yabancı Diller 

Öğretim 

Görevlisi 

(D) 

5 SÖZ 1 

İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve 

edebiyatı, İngilizce mütercim-

tercümanlık veya İngiliz dil bilimi 

bölümlerinin herhangi birinden lisans 

mezunu olmak. 

Bu programların herhangi birinden tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Yabancı dil sınav puanının asgari 90 

olması 

B22-

01/14 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Yabancı Diller 

Öğretim 

Görevlisi 

(D) 

6 SÖZ 1 

İngilizce mütercim-tercümanlık bölümü 

lisans mezunu olmak. 

İngilizce mütercim-tercümanlık anabilim 

dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Yabancı dil sınav puanının asgari 90 

olması 

B22-

01/15 

Rektörlük  

Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 

Öğretim 

Görevlisi 

(D) 

5 SÖZ 2 

Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve 

edebiyatı öğretmenliği veya Türkçe 

öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak. 

Türk dili ve edebiyatı, Türkçe eğitimi 

veya yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 

alanlarının herhangi birinden tezli yüksek 

lisans mezunu olmak. 

Belgelendirmek şartıyla yabancılara 

Türkçe öğretimi alanında yükseköğretim 

kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme 

tecrübesine sahip olmak. 
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MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER 

1. Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr) adresinde mevcuttur 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf 

3. YÖK formatlı özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya 

muafiyet belgesi 

5. ALES ve Yabancı Dil belgesi  

(KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya muadili) 

6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya 

çalışmış olan) 

7. Lisans diploması ve transkripti  

(ıslak imzalı tasdikli) 

8. Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Öğretim 

Görevlileri için) 

9. Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi  

(Araştırma Görevlileri için) 
 

BAŞVURU NOTLARI: 
1-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları 
sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön 
değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

2- Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime 
ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan 
müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Başvurular ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır. Kayıt altına alınan 
başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, 
adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 

4- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 
Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

5- Onaylı istenen belgeler resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” 
yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir. 

6- e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak 
atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek zorundadır. 

7- Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, 
gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

8- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç 
açıklama tarihinde duyurulacaktır. 

9- Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim 
Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı 
anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince 
sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. 

10- Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden 
ulaşılabilir. 

İlan olunur. 5457/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. 
maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 16.05.2022 
Son Başvuru Tarihi : 30.05.2022 (Mesai bitimine kadar) 
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.06.2022 
Sınava Giriş Tarihi : 09.06.2022 
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 10.06.2022 

SIRA 

NO 
BİRİMİ 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

ALES 

PUANI 
NİTELİK 

ARANILAN 

YABANCI 

DİL 

1 
Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 SÖZ:70 

Almanca Öğretmenliği, Alman Dili 

ve Edebiyatı veya Almanca 

Mütercim Tercümanlık Bölümü 

lisans mezunu olup, alanında tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

Almanca 

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda 

ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. 
- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

MUAFİYET: 
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar 
ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, 
buna ilişkin dilekçe vermelidir. 

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları 
haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İSTENİLEN BELGELER: 
1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 
2- Özgeçmiş 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4- Öğrenim Belgeleri ve transkript 
5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

onaylanmış denklik belgeleri 
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6- Yabancı Dil Belgesi (Almanca en az 85) 
7- ALES Belgesi (en az 70) 
8- 2 adet fotoğraf 
9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge 
10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine 

getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) 
- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 
- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 
- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan 

ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Yabancı Diller Yüksekokulu 
Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 104, 34820 Beykoz / İSTANBUL 
E-posta: ydyo.mudurluk@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83-84 
    5282/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 04/02/2022 tarih ve 88 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/04/2022 tarih ve 710 sayılı kararı ile tadilen onanan 
"Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 18273 adanın kuzeyinde bulunan park alanı 
içerisinde doğalgaz regülatör alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği” 16/05/2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 5418/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 04/01/2022 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/04/2022 tarih ve 712 sayılı kararı ile tadilen onanan 
"Etimesgut İlçesi, Atayurt Mahallesi imarın 62829 adanın güneybatısında bulunan park alanı 
içerisinde doğalgaz regülatör alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
Değişikliği" 16/05/2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 5419/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 5467/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri 
içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) 
belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu 
tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar 
için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde 
insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları 
içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim 
Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta 
yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 
kabul edilen dil sınavlarından minimum 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları 
gerekmektedir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 16.05.2022 - 30.05.2022 
İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 
1 Prof. Dr. 

Spor bilimleri alanında 

doçentliğini almış olmak. 

Egzersiz ve spor psikolojisi, 

antrenman bilimi konularında 

çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Spor Yöneticiliği 1 Prof. Dr. 

Yönetim ve strateji alanında 

doçentliğini almış olmak. Spor 

yönetimi, liderlik, kariyer, spor 

yoluyla gelişim konularında 

çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Egzersiz ve Spor 

Bilimleri 
1 Prof. Dr. 

Beden eğitimi ve spor eğitimi 

alanında doçent unvanı almış 

olmak. Rekreasyon ve spor 

yöneticiliği alanında çalışmaları 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

(İngilizce) 

1 Prof. Dr. 

Yönetim bilişim sistemleri 

alanında doçent unvanı almış 

olmak. Dijital pazarlama, 

elektronik ticaret, siber güvenlik 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İç mimarlık veya iç mimarlık ve 

çevre tasarımı bölümlerinden 

birinden lisans muzunu olup, iç 

mimarlık veya Mimarlık alanında 

yüksek lisans ve doktora 

derecesine sahip olmak. 
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Mühendislik ve 

Mimarlık 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İç mimarlık veya iç mimarlık ve 

çevre tasarımı bölümlerinden 

birinden lisans muzunu olup, iç 

mimarlık veya mimarlık alanında 

yüksek lisans ve doktora 

derecesine sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

(İngilizce) 

1 Doç. Dr. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında doçentliğini almış olmak. 

Spor yaralanmaları, sakatlıkları ve 

performansları, koruyucu 

rehabilitasyon alanında 

çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Dil ve konuşma terapisi 

bozuklukları alanında doktora 

derecesine sahip olmak ve bu 

alanda çalışmaları bulunmak. 

Rektörlük Yabancı Diller 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

İngilizce çeviri bilim (mütercim-

tercümanlık) alanında lisans 

mezunu olup, eğitim bilimleri 

alanında yüksek lisans ve doktora 

derecesine sahip olmak. 

    5411/1/1-1 

—— • —— 
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 

ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.  

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 

ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.  

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından minimum 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri: 

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim 

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi. 

2. YÖK formatlı özgeçmiş 

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar 

4. Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir) 

5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 
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7. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 

olması gerekmektedir) 

8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir)  

9. Kimlik Kartı fotokopisi 

10. Bir adet vesikalık fotoğraf  

11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 16.05.2022 

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 30.05.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 31.05.2022 

Giriş Sınavı Tarihi : 02.06.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.06.2022 

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile 

kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 

yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. 

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır) 

İletişim Bilgileri : Tel: 0216 910 1907 

Başvuru Yeri : insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını 

sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz 

olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen 

veya posta yoluyla yapılan başvurular 

değerlendirilmeyecektir.) 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Rektörlük Yabancı Diller 1 Öğr. Gör. 

İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olup, 

aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. İlgili alanda çalışmış olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Radyoterapi 1 Öğr. Gör. 

Fizik veya fizik mühendisliği lisans 

mezunu olup, sağlık fiziği alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Arş. Gör. 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve haberleşme 

mühendisliği alanlarının birinden lisans 

mezunu olup, bu alanlarda tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. 

    5411/2/1-1 
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Hâkimler ve Savcılar Kurulundan: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 

İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve 

Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma 

(uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro 

personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacaktır. 

I) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/B Sözleşmeli Personel 

Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli 

belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / 

ANKARA) 

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

Başvurular 30/05/2022 tarihinde başlayıp, 03/06/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) 

itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav 

şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen 

pozisyon sayısının 5 katı olan 75 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) 

katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 09:00'da Hâkimler 

ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden 

ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 21/06/2022 tarihinde saat 09:00’dan 

itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır. 

Sözleşmeli şoför pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde 

iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS (B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon 

sayısının 5 katı olan 25 aday arasına girenler uygulama sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak 

kazanacaktır. Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 11:00’de Ankara Denetimli 

Serbestlik Müdürlüğünde (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/Ankara) 

yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama 

sınavında başarılı olanlar için 22/06/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar 

Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır. 

Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için ise KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen 

pozisyon sayısının 5 katı olan 35 aday arasına girenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

22/06/2022 tarihinde saat 13:00’den itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav 

yapılacaktır. 

Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir. 

Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
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II) BAŞVURU ŞARTLARI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen; 

1- Türk vatandaşı olmak, 

2- Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı 

maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları 

için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış 

olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar), 

3- Sözleşmeli büro personeli için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet 

yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek 

lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya 

en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da 

kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar 

sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları 

kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak, 

4- Sözleşmeli şoför pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 

tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

5- Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

8- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

9- Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları 

KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

10- Sözleşmeli şoför ve hizmetli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları 

KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak, 

11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

III) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Sözleşmeli büro personeli pozisyonu başvurusu için: 

1- İş talep formu, (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir) 

2- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek 

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve 

dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim 

belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca 

onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK 

Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.) 
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Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise 
diploma örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu 

kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının 
aslı veya örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya 

da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince 
onaylanması gerekmektedir.) 

3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi. 
Sözleşmeli şoför pozisyonu başvurusu için: 

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir), 
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge, 

3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi, 
4- Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi. 

Sözleşmeli hizmetli pozisyonu başvurusu için: 
1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir), 

2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge, 
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi. 

IV) DİĞER HUSUSLAR 
Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı Sözleşmeli Personel 

Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli 
belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan 

müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama sınavına 

ve sözlü sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak 
olup, sorumluluk ilgili adaya ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sözlü sınav 

başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 
Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav 

başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 
Uygulama ve/veya sözlü sınavına katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste 

www.hsk.gov.tr adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde 
edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

V) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1- Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, 

adaylar; lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü 
ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan 

başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır. 
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 75 aday 

uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada 
son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip 

adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi 
bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş 

sayılacaktır. 
Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları 

taşıyan adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 
gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir 

bildirim yapılmayacaktır. 
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2- Sözleşmeli şoför pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans 

mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise 

mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak 

tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır. 

KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 25 aday 

uygulama sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan 

sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı 

puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün 

içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler 

kesinleşmiş sayılacaktır. 

Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları 

taşıyan adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 

gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir 

bildirim yapılmayacaktır. 

3- Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; 

lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise 

mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak 

tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır. 

KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 35 aday 

sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı 

puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı 

sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz 

olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır. 

Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit 

edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır. 

VI) UYGULAMA SINAVI 

Sözleşmeli büro personeli için uygulama sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma 

kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama 

işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan önce 

Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara 

yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine 

uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. 

Doğru kelime sayısının belirlenmesinde verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan 

kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam 

bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. 

Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek 

suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir. 
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Sözleşmeli şoför için uygulama sınavı; adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç 

başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır. 

VII) SÖZLÜ SINAV 

Sözleşmeli büro personeli ve sözleşmeli şoför uygulama sınavında başarılı olup sözlü 

sınava girmeye hak kazananlar ile hizmetli pozisyonu için; Sözlü sınav; 

a) İlgilinin yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 

c) Genel kültür 20, 

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır. 

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul 

edilecektir. 

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VIII) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uygulama sınavı yapılan pozisyonlar için sözlü sınavda başarılı olanların merkezi sınav 

(KPSS) puanının % 40’ı, uygulama sınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si; 

Uygulama sınavı yapılmayan pozisyonlar için ise merkezi sınav (KPSS) puanının %60’ı, 

sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme 

sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik 

verilecektir. 

IX) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE İLANI 

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan 

edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı 

listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim 

etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu 

adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın 

süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal 

edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki 

sıralamaya göre atama yapılacaktır. 

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının 

anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup 

ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 

yapılacaktır.  

Duyurulur. 

  5478/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


