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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/2018 tarihli ve 30482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, isteğe bağlı staj/stajlar ve pratik ça-

lışma gibi uygulamalar ile uygulamalı derslerden oluşur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış, beşinci fıkrasında yer alan “stajların” ibaresinden önce gelmek üzere “isteğe bağlı” iba-

resi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Haziran 2022
PAZARTESİ
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/11/2015 tarihli ve 29527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
fıkrası ile üçüncü fıkrasında yer alan “beş” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı mad-
desi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Misafir öğrenciler
MADDE 16- (1) Misafir öğrenciler, bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan veya en

az lise son sınıf öğrencisi ya da mezunu olan herhangi bir konu veya düzeyde ders almak için
Üniversiteye başvuruda bulunan öğrencilerdir.

(2) Misafir öğrenci statüsünde başvuran adayların başvurusu, ilgili akademik birim ta-
rafından değerlendirilir. Dersleri almalarına ilişkin kabul kararı ilgili akademik birimin önerisi
ve ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Misafir öğrencilerin ders almalarına ilişkin kabul kararı en fazla iki yarıyıl içindir.
Bir yarıyıl için kabul edilen adayların ikinci yarıyılda da ders almaları için ilgili birimin onayı
ve ilgili yönetim kurulu kararı gereklidir. Aralıklı veya aralıksız olarak birden fazla kez yapılan
başvurular da bu kapsamda değerlendirilir.

(4) Misafir öğrencilere diploma ya da unvan verilmez; ancak ilgili yarıyıl sonunda Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aldıkları dersleri ve notları gösteren not belgesi (trans-
kript) verilir.

(5) Öğretim dili yabancı dil olan programdan ders almak isteyen misafir öğrenci, Üni-
versitenin yabancı dil eğitimi mevzuatı uyarınca belirlenen yabancı dil yeterlilik seviyesini
belgelendirmelidir.

(6) Misafir öğrenciler, aldıkları ve başarılı oldukları derslerden, ileriki yıllarda Üniver-
sitenin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri veya yatay geçiş yolu ile
kayıt olmaları durumunda muaf tutulabilirler.

(7) Misafir öğrenci statüsünde olanların devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde,
bu Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Misafir öğrencinin akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma tarihlerinden
sonra ders bırakması halinde ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.

(9) Misafir öğrenciler, Üniversitenin ilgili mevzuatında belirtilen kurallara uymakla yü-
kümlüdür.

(10) İngilizce hazırlık koordinatörlüğünün onayı ile ingilizce hazırlık programına da
misafir öğrenci kabul edilebilir.

(11) Misafir öğrenci öğrenim ücretleri Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 6233 

—— • —— 
Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6267 
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Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6218 

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

 

 6320 

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

 

 6321 

  



6 Haziran 2022 – Sayı : 31858 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VERİ MERKEZİ DONANIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri Merkezi Donanımı hazırlanan teknik 

şartnamesine ayrıca Sunucuların teknik şartnamesine ve CISCO, DELL, FUJITSU, HPE, IBM 

veya LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 15/06/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 6368/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar sunucu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Hpe, Dell 

Emc, Lenovo, Cisco veya Fujitsu markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

İhale Kısımları Evrak Bedeli 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin 140,00-TL 

I. Kısım Tip-1 ve Tip-3 Sunucu için 140,00-TL 

II. Kısım Tip-2 ve Tip-4 Sunucu için 140,00-TL 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 17/06/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları 

açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, 

bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik 

şartnamesine ve Hpe, Dell Emc, Lenovo, Cisco veya Fujitsu markalarından birine uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı 

olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 6367/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi II. Tevsii Alanına 

ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

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

1- İdarenin Adresi : Bartın Merkez 1. OSB Kurt Köyü Organize San. Böl. 

Merkez/BARTIN 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, yağmursuyu, 

içmesuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı 

yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Merkez/BARTIN 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 46.813.570 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.404.407 TL 

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30/06/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Bartın Merkez 1. 

OSB Kurt Köyü Organize San. Böl. Merkez/BARTIN adreslerinde görülebilir veya 1000 TL 

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

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

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6332/2-2 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) II. Etap alanına 

ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Diyarbakır-Ergani Çevre Yolu Üzeri 22 km 

Yaytaş Mah. OSB 1. Cad. No:1 

Yenişehir/DİYARBAKIR 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi ve 

ENH Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Diyarbakır 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 34.301.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   1.029.030 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 05/07/2022, Saat:10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 

veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F)Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
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şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Diyarbakır-Ergani Çevre 

Yolu Üzeri 22 km Yaytaş Mah. OSB 1. Cad. No:1 Yenişehir/DİYARBAKIR adreslerinde 

görülebilir veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6260/2-2 
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1’ER ADET -40 °C DERİN DONDURUCU VE -86 °C DERİN DONDURUCU 

SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

-40 °C Derin Dondurucu ve -86 °C Derin Dondurucu alımı işi, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 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 : 2022/559924 

1-İdarenin 

a) Adresi  : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon numarası  : 0 312 202 23 56  

c) Elektronik posta adresi  : bap@gazi.edu.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1’er Adet -40 °C Derin Dondurucu ve -86 °C Derin 

  Dondurucu Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim dalı 

c) Teslim tarihi     : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim 

  günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati  : 14.06.2022 Salı günü, saat: 11:00 

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 ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili 

temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit 

etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7-İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001  

ve/veya  TR20  0001  2001  2940  0006  1000  01  İBAN  numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk 

Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler 14.06.2022 Salı günü, saat: 11:00’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 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 miktarı 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13-İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6345/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

 

Mülkiyeti Mazbut Delikli Taş Camii Vakfı adına kayıtlı Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Çay 
Mahallesi, 4592 ada 2 parselde sayılı taşınmazın; 

İl’i Kayseri İlçesi Melikgazi

Mahallesi Çay Cadde-Sk.-Mevkii Tuğlu Sok. 

Ada 4592 Parsel 2 

Yüzölçümü 10.395,82 m² Hisse Miktarı 1/1 

Cinsi Arsa Vakfı Mazbut Delikli Taş Camii 

İhaleye Konu İşin; 

Adı-Niteliği 
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Çay Mahallesi, 4592 ada 2 parselde 
kayıtlı taşınmazın 25 yıl süre ile yapım veya onarım karşılığı 
kiralanması işi. 

Mevcut İmar Durumu- 
Fonksiyonu Özel Eğitim Alanı 

Süresi 
25 Yıl. (Proje ve İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 22 Yıl) İşin 
süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması) 

Asgari Aylık Kira Bedeli 
 

1.Yıl Aylık: 10.000,00.-TL (onbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 
2. ve 3. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira 
bedelinin yi-TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki 
aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttrılması, 
4.Yılın başından itibaren Aylık; 250.000,00.-TL 
(ikiyüzellibinTürkLirası)+(İhale Artışı)+(önceki 3 yılın yi-TÜFE 
oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre 
değişim oranında) arttırılması, 
5.Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl, bir önceki 
yılın kira bedelinin yi-TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki 
on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) arttırılması ile kira 
bedelleri belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 
30.106.000,00.-TL (otuzmilyonyüzaltıbinTürkLirası) (Bu bedel 
Meclis Kararında inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen kira bedelleri 
ile birlikte inşaat  maliyetinin toplamıdır.) 

Geçici Teminat 903.180,00-TL (dokuzyüzüçbinyüzseksenTürkLirası) 

Tarih Saati 10.08.2022 – 14:30 
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1) Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren; 3 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 

25 yıl olması, 

2) Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren; 

1. yıl aylık; 10.000,00 TL (OnbinTürkLirası) olması, 

2. ve 3. yıl aylık; bir önceki yılın kira bedeli + Yİ-TÜFE (Artışa esas Yurt İçi TÜFE 

oranı; bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi 

Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın 

aritmtik ortalaması alınarak hesaplanır) olarak belirlenmesi, 

4. yıl (işletme süresinin ilk yılında) aylık; 250.000,00 TL + önceki 3 (üç) yılın Yİ-TÜFE 

(oniki aylık ortalaması) olarak belirlenmesi. 

Devam eden yıllarda (sözleşme süresi sonuna kadar) aylık; her yıl bir önceki yılın kira 

bedeli + Yİ-TÜFE (oniki aylık ortalaması) olarak belirlenmesi, 

3) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 

başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

5) Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer 

kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak 

ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon 

değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden 

belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin, ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, 

söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede (sınıf sayısı 

vb.) bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış 

oranında arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise, 

sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, 

toplam parametre miktarının %25’i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların 

karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi, 

6) Taşınmaz üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm 

kurum ve kuruluşlardan tesisin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili 

kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının 

sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm 

yükümlülüklerin yükleniciye ait olması, 

7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan 

kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 

aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi Şartlarıyla, 

ilgili mevzuat kapsamında ’’Özel Okul" fonksiyonunda kullanılmak üzere 25 yıl süreyle yapım 

veya onarım karşılığı kira ihalesidir. 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış Dış Zarf içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine 

Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları Gerekmektedir. 

(Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
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b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.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, 

b.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.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: 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, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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, 

d) Vekaletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 

halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 

tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; 

Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubunun temin edilmesi (Ek:2), veya teminat tutarının 

nakit olarak Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut vakıflar adına Vakıfbank Kocasinan 

Şubesinde bulunan (TR 53 0001 5001 5800 7309 6642 66) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile 

birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici 

Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat 

makbuzu. 

8) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi (Ek:3) 

9) Banka Referans Mektubu: 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.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 

27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 

belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 

edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 

Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 
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yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5). (Alt 

yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 

katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: 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, 

i) SGK Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: 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, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7), 

l) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8), 

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter tasdikli 

taahhütname (Ek:11), 

n) İhale dökümanının satın alındığına dair makbuz. 

2) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmî Gazete’de yayınlanan ilanlar) sözleşme 

aşamasında yüklenici tarafından ödenir. 

10) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 6259/1-1 
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RÖMORKÖRLERDE KULLANILMAK ÜZERE 48.000 LT. ÖTV’SİZ MOTORİN 
TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Römorkörlerde kullanılmak üzere 48.000 Lt. ÖTV’siz motorin temini 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 4784 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının  
Görülebileceği ve Satın  
Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 
      2-TTKAnkara 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 : cavit.ates@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın  
a)Dosya No : 2218031 
b)IKN 2022/558127 
c)Niteliği, Türü, Miktarı : 48.000Litre ÖTV’siz Motorin 
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer: Motorin dolum yerinden yüklenerek Kurumumuz 

tankerline boşaltılacaktır. Gerekli görülecek kontrol , 
muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 

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 : Ö.T.V ´ siz motorinde kısmi teslimat yapılabilecektir. 
Ö.T.V´siz motorinlerin ihtiyaç listesi iki parti (tanker) 
olarak T.T.K’ca belirlenerek, o haftanın Pazartesi 
günü firmaya gönderilecek ve teslimat o hafta içinde 
yapılacaktır. Ö.T.V ´siz motorin ihalesinin geçerlilik 
süresi 365 takvim günüdür. 

3-İhalenin  
a)Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK   
b)Tarih ve saati : 27.06.2022 Pazartesi – saat 1500 
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 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 2022 – Sayı : 31858 

 

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

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

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 Bu 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.  Firmalar taşımada kullanacağı tankerin ruhsatının fotokopisini teklifi ile birlikte 

verecekler ayrıca tankerin göz kapasitelerini de tekliflerinde belirteceklerdir. Firmalar Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK ) aldıkları akaryakıt dağıtım lisanslarının 
fotokopilerini ( kendilerine veya taşıttıracağı firmaya ait ) teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
Firmalar bağlı bulunduğu vergi dairesinden aldıkları yürürlükteki Ö.T.V tebliğine bağlı olarak 
deniz vasıtalarına akaryakıt dağıtım izin belgesinin fotokopisini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

6.2 . Firmalar, İhale tarihinde süresi dolmamış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi”, “Yetki 
Belgesi” ve taşıt belgesi ile taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait taşıt kartlarının fotokopileri 
teklifleriyle birlikte vereceklerdir.( Bu belgeyi almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun 
kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. ) 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Bu ihalede ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak 
belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar 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: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
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. 
      6410/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
15 Şubat 2022 tarihli ve 31751 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Ankara Büyükşehir 

Belediyesi 100.Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması Sonuç İlanı; 
EŞDEĞER ÖDÜLLER: 
EŞDEĞER ÖDÜL: 
16 Sıra Numaralı - (NYA71480) Rumuzlu Proje: 
Müellifler: 
Nur Dilan ÖZDEMİR-Mimar 
Ilgın ŞENSES-Mimar 
Aynur UZDU-Mimar 
Yardımcılar: 
İlkyaz SARIMEHMETOĞLU- Mimarlık Öğrencisi 
Kaan ÖZDEMİR - Mimarlık Öğrencisi 
 
EŞDEĞER ÖDÜL: 
17 Sıra Numaralı - (YGU83746) Rumuzlu Proje: 
Müellifler: 
Murat SÖNMEZ-Dr.Mimar (Ekip Başı) 
Burak DÖNMEZ-Y.Mimar 
Özge SÜVARİ-Mimar 
Gülnur AKTAŞ-Mimar 
Ayşe Selcan ŞİMŞEK-Mimar 
Tayyibe Nur ÇAĞLAR-Dr.Mimar 
 
Yardımcılar: 
Bilge Nur ÇALIŞKAN- Mimarlık Öğrencisi 
Simge ÖZKAN-Mimarlık Öğrencisi 

EŞDEĞER ÖDÜL: 
21 Sıra Numaralı - (79S36P1A) Rumuzlu Proje: 
Müellifler: 
Ali SİNAN – Y.Mimar– Restorasyon Uzm. 
Hasan Okan ÇETİN-Y.Mimar 
Elif MIHÇIOĞLU - Y.Mimar– Restorasyon Uzm., Doç. Dr. 
Sercan DENİZ –Mimar 
İrem KEKİLLİ –Mimar 
İldem ÇINAR-Mimar 
İshak Şimşek-Mimar 
Selim Ege ÖZCAN –Mimar 
Nuran ÖZKAM- Y.Mimar 
 
Yardımcı: 
Elif YILMAZ -Y.Mimar 
EŞDEĞER MANSİYONLAR: 
 
EŞDEĞER MANSİYON: 
05 Sıra Numaralı - (MCE59306) Rumuzlu Proje: 
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Müellifler: 
Cemre ÖNERTÜRK – Mimar (Ekip Başı) 
Ege ÇAKIR – Mimar (Ekip Başı) 
 
EŞDEĞER MANSİYON: 
20 Sıra Numaralı - (TGM46825) Rumuzlu Proje: 
Müellifler: 
Tuğba Nur TOPALOĞLU – Mimar (Ekip Başı) 
Merve KAYA –Peyzaj Mimarı 
Ekin Güneş ŞANLI – Şehir Plancısı 
Mehra GEYLAN – Peyzaj Mimarı 
 
Danışman: 
Can KUBİN - Yüksek Şehir Plancısı 
 
EŞDEĞER MANSİYON: 
37 Sıra Numaralı - (ZHY84172) Rumuzlu Proje: 
Mehmet Zafer Akdemir-Yüksek Mimar (Ekip Başı) 
 
Müellif: 
Ferhat Bulduk-Mimar 
 
Danışman: 
Yaşar Metin KESKİN- Y.Mimar 
 
Yardımcılar: 
Mustafa ŞEN-Mimarlık öğrencisi 
Dila Hanım ÇELİK-Mimarlık öğrencisi 
 
EŞDEĞER MANSİYON: 
54 Sıra Numaralı (FDJ28705) Rumuzlu Proje: 
 
Müellifler: 
Lebriz Atan Karaatlı-Mimar (Ekip Başı) 
Sacit Arda Karaatlı-Mimar 
 
Yardımcılar: 
Yunus Atılgan-Mimar 
Mehmet ÇORAKÇI –Mimarlık Öğrencisi 
İpek Naz TORAMAN – Mimarlık Öğrencisi 
 
EŞDEĞER MANSİYON: 
60 Sıra Numaralı (79A3U6F4)Rumuzlu Proje: 
Halil Soysal CİRİT-Mimar (Ekip Başı) 
 
Yardımcılar: 
Şimal AVCI 
 6355/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına gö re giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) 
grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara 
karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 

KODU 

POZİSYON 

ADI/ 

CİNSİYET 

MEZUNİYET ADET 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ARANILAN NİTELİKLER 

DP01 

Destek 

Personeli 

(Peyzaj/ 

Bahçıvan) 

(Erkek) 

Ortaöğretim 2 
KPSS 

P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri 

Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya MEB 

onaylı Bahçıvan Sertifikasına sahip olmak. 

- Bahçıvanlık alanında en az 1 yıl çalıştığını Sgk Hizmet dökümü ile 

belgelendirmek 

- Askerliğini yapmış olmak. 

- 01.01.1987 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir. 

- Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış 

mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

DP02 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

(Erkek) 

Ortaöğretim 9 
KPSS 

P94 

- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde, (açık ve kapalı alanlarında 

tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) 

gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde (temizlik taşıma, sulama, park, 

bahçe işleri vb.) görevlendirilecektir. 

- Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri 

durumu bulunmamak. 

- Askerliğini yapmış olmak. 

- 01.01.1987 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir. 

- Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış 

mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

DP03 

Destek 

Personeli 

(Erkek) 

Ortaöğretim 2 
KPSS 

P94 

- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde, inşaat işleri (kalıp işleri, 

betonarme demirciliği işleri, betonculuk işleri, duvarcılık işleri ve sıvacılık 

işleri) ile Üniversitemizin açık ve kapalı alanlarında tarımsal uygulama 

alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) gerektiğinde her türlü 

destek hizmetlerinde (temizlik taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) 

görevlendirilecektir. 

- Askerliğini yapmış olmak. 

- 01.01.1987 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir. 

- Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış 

mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
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DP04 

Destek 

Personeli 

(Hasta Bakımı 

ve Temizliği) 

(Erkek/Kadın) 

Ortaöğretim 20 
KPSS 

P94 

- Ortaöğretim (lise ve dengi) mezun olmak. 

- Hastanelerimiz bünyesinde temizlik ve hasta bakım hizmetlerinde 

görevlendirilecektir. 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak. 

- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. 

- 01.01.1987 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir. 

- Askerliğini yapmış olmak.(Erkek adaylar) 

B01 
Büro 

Personeli 
Önlisans 2 

KPSS 

P93 

- Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak. 

- Askerliğini yapmış olmak.(Erkek adaylar) 

H01 Hemşire Ortaöğretim 7 
KPSS 

P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Alanından 

birinden mezun olmak. 

- En az 3 (üç) yıl mesleki deneyime sahip olmak ve SGK hizmet dökümü ile 

belgelemek. 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR 

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır. 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para 

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülükl erine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa 

bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. 

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak. 

5. 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli 

bulunmamak. 

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü 

uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir. 

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi 

isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 

1. Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan 

niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 

2. 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, 

Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları içim KPSS P94) Adayların KPSS puanı ile başvurduğu 

nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir. 

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.  

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

yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME 

İŞLEMLERİ 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 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 puan sıralaması esas 

alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe 

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

itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. 

- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar 

yedek aday belirlenecektir. 

- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme 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 belge, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 

tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 

edemeyecektir. 

- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacak olup atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu 

ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

- Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere 

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

İSTENİLEN BELGELER 

1) KPSS Sonuç Belgesi 

2) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle 

birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi 

(Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.) 

3) Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 

4) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

5) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

6) Askerlik durum belgesi 

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 

uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 23. ve 24.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak 

şartıyla: 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 

dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, 

lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç 

belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun 

doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı,  4 adet USB belleğe yüklenmiş halde 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent 

kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, 

bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 

EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı,  4 adet USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan 

edildiği Fakülte Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 

ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 

ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 

denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

İlan Tarihi  : 06.06.2022 

Başvuru Tarihi : 06.06.2022 

Son Başvuru Tarihi : 20.06.2022 
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 BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

1 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar Donanımı 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-

Elektronik Mühendisliği alanında 

doçent unvanı almış olup, kesir 

dereceli sistemler ve optimizasyon 

algoritmaları konularında çalışmaları 

olmak. 

2 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 
Diyabet ve yara iyileşmesi 

konularında çalışmaları olmak. 

3 Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim 

Bölümü 

Okul Öncesi Eğitimi 

Anabilim Dalı 
Doçent 2 1 

Erken Çocukluk ve Temel Eğitim 

dönemine ilişkin çevre eğitimine 

yönelik çalışmaları olmak. 

4 Eğitim Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 

Bölümü 

Fen Bilgisi Eğitimi 

Anabilim Dalı 
Doçent 2 1 

Fen Eğitimi alanında doçent unvanı 

almış olup, disiplinler arası öğretim, 

tasarım temelli fen eğitimi, 21. yy. 

becerileri konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

5 Eğitim Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 

Bölümü 

Fen Bilgisi Eğitimi 

Anabilim Dalı 
Doçent 2 1 

Fen Eğitimi alanında doçent unvanı 

almış olup, fen eğitiminde bilimsel 

sorgulamanın doğası, argümantasyon 

ve çoklu modsal betimlemeler konularında 

çalışmaları olmak. 

6 Turizm Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Bölümü 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Turizm alanında doçent unvanı almış 

olup, Doğu Karadeniz Bölgesinin 

turizm ve gastronomi değerleri 

konularında çalışmaları bulunmak. 

7 Eğitim Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 

Bölümü 

Fen Bilgisi Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Fen Bilgisi Eğitimi veya Fizik Eğitimi 

alanında doktora yapmış olup, 

didaktik öğrenme teorileri, zihinsel 

modeller ve okul dışı öğrenme 

konularında çalışmaları olmak. 

8 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Bölümü 

Ortaçağ Tarihi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Ortaçağ Tarihi anabilim dalında 

doktora yapmış olup, Selçuklularda 

hukuk sistemi ve Selçuklu tarihçiliği 

konularında çalışmaları olmak. 

9 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Anatomi Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Tıp Anatomi alanında doktora yapmış 

olup, yetişkinlerde ekstremite 

mekanik aks deviasyonu ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

10 

Şebinkarahisar 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Moda ve Tasarım 

Bölümü 

Moda Tasarımı 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Tekstil Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olup, tekstilde plazma 

uygulamaları, doğal boyama ve 

selülozik kaplama malzemeleri ile 

ilgili çalışmaları olmak. 

 6216/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sSayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 
sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi 06.06.2022 

Son Başvuru Tarihi 20.06.2022 

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 07.07.2022 

Giriş Sınavı Tarihi 18.07.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi 25.07.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr 

Genel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 6) 
1-Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

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

2-“Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler” hükmü gereği Üniversitemiz 23.12.2021 
tarih ve 2021/13 nolu toplantısında alınan senato kararı gereği yabancı dil puanını en az 65 puan 
olarak belirlemiştir. 

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

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7) 
1-(Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş 

sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak 
gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli 
yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

Muafiyet (İlgili Yönetmelik Madde 14) 
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci 
maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak 
olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta 
olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 
-Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, adaylar 

başvurularını https://arsgorbasvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda 
listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru günü saat 23:59 ‘a kadar 
yapabileceklerdir. Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Üniversitemize ya da birimlere posta 
yoluyla gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1-Başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine 

yüklenecektir. (Başvuru formu gerekli bilgiler girildikten sonra sistem tarafından 

oluşturulacaktır.) 

2-Özgeçmiş, 

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

4-Lisans/lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet 

üzerinden alınan karekodlu belge, 

5-Lisans eğitimi ile ilgili resmi transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet üzerinden 

alınan karekodlu belge, (Diploma supplement kabul edilmeyecektir.) 

6-Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan 

karekodlu belge, (İlanda belirtilen özel şarta göre) 

7-1 Adet fotoğraf, 

8-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge e-Devlet üzerinden alınan karekodlu 

belge, 

9-ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl 

geçerlidir.) 

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.) 

11-Yabancı Dil Sonuç Belgesi Çıktısı (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.) 

AÇIKLAMA 

-Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca 

yapılacaktır. 

-Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen 

araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

-ALES muafiyet talebi olan adaylar sistem üzerinden ALES belgesi yerine muafiyet 

dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir. 

-Sisteme yapılan eksik ya da hatalı başvurular geçersiz sayılacaktır. 

-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden 

fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

-Adaylar sonuçları sistem üzerinden görebilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

-Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları 

yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış 

olması gerekmektedir. 

NOT: 

-Adaylar başvuru kaydını tamamladıktan sonra başvuru numarası ile online (çevrimiçi) 

sistem üzerinden başvuru süresi bitimine kadar başvurularını takip edebilirler. 

-Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için basvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail 

atabilirsiniz. 
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SIRA 

NO 
İLANA ÇIKILAN KADRO ADET DERECE UNVAN 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

YABANCI 

DİL 

PUANI 

İLAN ŞARTI 

1 

Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi 

İngiliz Dili Eğitimi 

1 5 Arş.Gör. SÖZ 65 

Yabancı Diller Eğitimi bölümü lisans 

mezunu olup İngiliz Dili Eğitimi 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 

2 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Fizik 

Matematiksel Fizik 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Fizik bölümü lisans mezunu olup Fizik 

veya Matematiksel Fizik alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak veya 

doktora ders aşamasında olmak. 

3 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Kimya 

Anorganik Kimya 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Kimya bölümü lisans mezunu olup 

Kimya veya Anorganik Kimya 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 

4 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Kimya 

Analitik Kimya 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Kimya bölümü lisans mezunu olup 

Kimya veya Analitik Kimya alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 

doktora ders aşamasında olmak. 

5 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Matematik 

Mat. Tem. ve Mat. Lojik 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Matematik bölümü lisans mezunu 

olup Matematik veya Mat. Tem. ve 

Mat. Lojik. alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak veya doktora ders 

aşamasında olmak. 

6 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Tarih 

Ortaçağ Tarihi 

1 5 Arş.Gör. SÖZ 65 

Tarih bölümü lisans mezunu olup 

Tarih veya Ortaçağ Tarihi alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 

doktora ders aşamasında olmak. 

7 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Tarih 

Eskiçağ Tarihi 

1 5 Arş.Gör. SÖZ 65 

Tarih bölümü lisans mezunu olup 

Tarih veya Eskiçağ Tarihi alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya 

doktora ders aşamasında olmak. 

8 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Arkeoloji 

Klasik Arkeoloji 

1 5 Arş.Gör. SÖZ 65 

Arkeoloji bölümü lisans mezunu olup 

Arkeoloji veya Klasik Arkeoloji 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 

9 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Arkeoloji 

Prehistorya Arkeolojisi 

1 5 Arş.Gör. SÖZ 65 

Arkeoloji bölümü lisans mezunu olup 

Arkeoloji veya Prehistorya Arkeolojisi 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 

10 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

1 5 Arş.Gör. EA 65 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel 

Hukuk veya İş ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak veya doktora ders 

aşamasında olmak. 

11 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk 

Milletlerarası Özel Hukuk 

1 5 Arş.Gör. EA 65 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel 

Hukuk veya Milletlerarası Özel Hukuk 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 
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12 

Havacılık ve Uzay Bilimleri 

Fakültesi 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

Bölümü lisans mezunu olup Havacılık 

ve Uzay Mühendisliği alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak veya 

doktora ders aşamasında olmak. 

13 

İletişim Fakültesi 

Gazetecilik 

Bilişim (Bilg. Tek. ve İletişim) 

1 5 Arş.Gör. SÖZ 65 

Gazetecilik bölümü lisans mezunu 

olup Gazetecilk veya Bilişim (Bilg. 

Tek. ve İletişim) alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak veya 

doktora ders aşamasında olmak. 

14 

İletişim Fakültesi 

Gazetecilik 

Basın Yayın Tekniği 

1 5 Arş.Gör. SÖZ 65 

Gazetecilik bölümü lisans mezunu 

olup Gazetecilik veya Basın Yayın 

Tekniği alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak veya doktora ders 

aşamasında olmak. 

15 

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

Yazılım Mühendisliği 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olup Yazılım Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 

16 

Mühendislik Fakültesi Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği bölümü lisans mezunu 

olup Elektronik ve Haberleşme  

Mühendisliği alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak veya doktora 

ders aşamasında olmak. 

17 

Turizm Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

1 5 Arş.Gör. SÖZ 65 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

bölümü lisans mezunu olup 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 

18 

Teknoloji Fakültesi 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 

lisans mezunu olup Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak veya doktora 

ders aşamasında olmak. 

19 

Teknoloji Fakültesi 

Enerji Sistemleri Mühendisliği 

Elektrik Enerjisi ve Otomasyon 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 

lisans mezunu olup Enerji Sistemleri 

Mühendisliği veya Elektrik Enerjisi ve 

Otomasyon alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak veya doktora 

ders aşamasında olmak. 

20 

Teknoloji Fakültesi 

Biyomedikal Mühendisliği 

Biyoenformatik 

1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Biyomedikal Mühendisliği bölümü 

lisans mezunu olup Biyomedikal 

Mühendisliği veya Biyoenformatik 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak veya doktora ders aşamasında 

olmak. 

21 
Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bitki Koruma 
1 5 Arş.Gör. SAY 65 

Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu 

olup Bitki Koruma alanında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak veya 

doktora ders aşamasında olmak. 

 6188/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı 

Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 

ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi 06.06.2022 

Son Başvuru Tarihi 20.06.2022 

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 27.06.2022 

Giriş Sınavı Tarihi 04.07.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi 18.07.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr 

GENEL ŞARTLAR 

1)-a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

2)- 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. 

3)- 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 (Değişik ibare:RG-18/5/2021-

31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma 

şartı aranır. 

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7): 

1)- (Değişik:RG-3/10/2019-30907) 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. 
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2)- (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki 

programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup 

belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14): 

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

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci 

maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak 

olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta 

olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

Adaylar başvuru için http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf adresine girip 

alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai 

bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile 

göndereceklerdir. 

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru 

adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili 

birimlere ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Son başvuru tarihinin onbeşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi 

halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Müracaat formu (2 Adet) 

2) Özgeçmiş (1 Adet) 

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet) 

4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet 

üzerinden alınan karekodlu belge (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri) (1 

Adet) 

5) Resmi transkript belgesi fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge 

(Lisans eğitimi ile ilgili) (1 Adet) 

6) 2 Adet Fotoğraf 

7) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge e-Devlet üzerinden alınan karekodlu 

belge (1 Adet) 

8) ALES Sonuç Belgesi çıktısı (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl 

geçerlidir.) (1 Adet) 
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9) Hizmet Belgesi (1 Adet)(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar getireceklerdir.) 

10) Yabancı Dil Sonuç Belgesi çıktısı (1 Adet) (YDS veya ÖSYM tarafından eş 

değerliliği kabul edilmiş muadili) 

11) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve 

görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da 

çalışanlar için hizmet belgesi) 

12) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar 

13) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya 

AÇIKLAMA 

1) Ales Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 

Tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır. 

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden 

fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 

4) Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, 

ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

6) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

8) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 

Başvuru Yeri ve Adresi 

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. 

Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A 41001 

İZMİT//KOCAELİ adresine yapacaklardır. 

SIRA 

NO 
İLANA ÇIKILAN KADRO ADET DER. UNVAN İLAN ŞARTI 

1 

Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

1 5 
Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 

Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olup, 

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl 

tecrübeli olmak. 

2 

Rektörlük 

Rektörlük 

Rektörlük (Bilgi İşlem) 

1 5 
Öğr. Gör. 

(Uygulamalı Birim) 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans, 

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 

tezli yüksek lisans mezunu olmak ve 

biyoinformatik alanında çalışmış olmak. 

 6189/1-1 
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 
göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak 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 aşağıda belirtilen 
unvanlarda Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 18 (on sekiz) adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

İLAN 

NO 

POZİSYON

/ UNVAN 
ADET CİNSİYET MEZUNİYET 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

2022-1 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

1 Kadın Ortaöğretim 

KPSSP94 

(En az 50 

puan) 

-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı 

olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir hastalık veya 

engeli bulunmamak. 

-Üniversitemizin Varto ilçesinde bulunan Varto Meslek 

Yüksekokulunda görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 

2022-2 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

1 Kadın Ortaöğretim 

KPSSP94 

(En az 50 

puan) 

-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı 

olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir hastalık veya 

engeli bulunmamak. 

-Üniversitemizin Bulanık ilçesinde bulunan Bulanık 

Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 

2022-3 

Destek 

Personeli 

(Temizlik) 

1 Kadın Ortaöğretim 

KPSSP94 

(En az 50 

puan) 

-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı 

olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir hastalık veya 

engeli bulunmamak. 

-Üniversitemizin Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt 

Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 
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2022-4 

Destek 

Personeli 

(Basit 

Bakım) 

1 Erkek Ortaöğretim 

KPSSP94 

(En az 50 

puan) 

-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı 

Elektrik Tesisatçısı (15UY0241-3) alanında Mesleki 

Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak ya da 

Elektrik Tesisatçısı alanında 7411.03, 7411.04, 7412.14, 

3113.19 SGK Meslek Kodlarının birinden belgelendirmek 

kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığında teknik personel yardımcısı olarak 

görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 

2022-5 

Destek 

Personeli 

(Basit 

Bakım) 

1 Erkek Ortaöğretim 

KPSSP94 

(En az 50 

puan) 

-Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı 

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (15UY0237-3) alanında 

Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak ya 

da Orman İşçisi alanında (SGK Meslek Kodu: 9215.01) 

belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti 

bulunmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığında görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 

2022-6 

Destek 

Personeli 

(Basit 

Bakım) 

1 Erkek Ortaöğretim 

KPSSP94 

(En az 50 

puan) 

-Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir 

alanından mezun olmak. 

-M.E.B.’dan onaylı Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı 

sertifikasına sahip olmak ya da Parke Taşı ve Bordür 

Kaplamacısı alanında 7122.10, 7122.09, 7114.06, 

7122.01, 7122.04 SGK Meslek Kodlarının birinden 

belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti 

bulunmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığında görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 
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2022-7 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

1 Kadın Ön Lisans 

KPSSP93 

(En az 50 

puan) 

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, 

Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak veya 

herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 

-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı 

ya da silahsız) 

-160 cm’den kısa boylu olmamak. 

-Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg 

ağırlığına sahip olmak ve Sağlık Kuruluşlarından alınacak 

boy ve kilo ölçümünü gösteren Obezite İzlem Raporu ile 

belgelendirmek. (örneğin 160 cm. boyunda olan bir 

adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-15=45’ten az 

olmaması gerekmektedir) 

-Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu 

bulunmamak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış 

olmak. 

-Üniversitemizin Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt 

Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 

2022-8 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

8 
7 Erkek 

1 Kadın 
Ön Lisans 

KPSSP93 

(En az 50 

puan) 

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, 

Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak veya 

herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 

-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı 

ya da silahsız) 

-Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm’den kısa boylu 

olmamak ve Sağlık Kuruluşlarından alınacak boy ve kilo 

ölçümünü gösteren Obezite İzlem Raporu ile 

belgelendirmek. 

-Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg 

ağırlığına sahip olmak ve sağlık kurumlarından 

belgelendirmek. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir 

adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az 

olmaması gerekmektedir) 

-Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu 

bulunmamak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış 

olmak. 

-Üniversitemizin Merkezde bulunan İslami İlimler 

Fakültesinde görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 
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2022-9 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

3 
1 Erkek 

2 Kadın 
Ön Lisans 

KPSSP93 

(En az 50 

puan) 

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, 

Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön 

lisans programlarının birinden mezun olmak veya 

herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 

-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış 

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. 

(Silahlı ya da silahsız). 

-Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm’den kısa boylu 

olmamak ve Sağlık Kuruluşlarından alınacak boy ve kilo 

ölçümünü gösteren Obezite İzlem Raporu ile 

belgelendirmek. 

-Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg 

ağırlığına sahip olmak ve sağlık kurumlarından 

belgelendirmek. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir 

adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az 

olmaması gerekmektedir) 

-Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu 

bulunmamak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış 

olmak. 

-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır. 

-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer 

birimlerinde görevlendirilecektir. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
Genel Şartlar 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 
2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
3) Yapılacak olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
5) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. 
6) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve 

ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu 
ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. 

7) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-6’ncı maddesi gereğince “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

9) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla 
pozisyona başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
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10) Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait görev tanımındaki işler ve görev yerleri 
bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. İdare ihtiyaç duyulması halinde yeni görev yerleri ve 
görevlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde (mesai saati bitimine kadar) Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına 
ŞAHSEN yapacaklardır. 

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular, 
b) Eksik belge ile yapılan başvurular, 
c) Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları ve 
d) Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 
Başvuru Başlangıç : 6 Haziran 2022 
Başvuru Bitiş : 20 Haziran 2022 (Mesai bitimine kadar) 
Başvuru Adresi : 
Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır 

Yolu 7. km, 49250 Merkez/Muş 
Tel: 0436 249 49 49 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1) Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve 

imzalı), (Adaylar başvuracağı unvanı belirtmek zorundadır.) 
2) Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.) 
3) Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup 

sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
4) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
5) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak (Askerlik Durum 

Belgesi e- Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum/memuriyet seçeneği kullanılmalı.) 
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/katılım 

belgesi/sertifika. 
8) Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge 

oluştur seçeneği kullanılmalı.) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
1) 2020 KPSS (B) KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının 

eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde 
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi 
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.alparslan.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 
İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

2) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için, sonuçların ilan edilmesinden sonra 
istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz  
www.alparslan.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. 

3)   Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre 
içerisinde istenilen belgeler ile Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya 
müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

4) Atanma hakkı kazanan adaylar zamanında başvurmadığı veya başvuran adayların 
şartları taşımadığı tespit edildiğinde yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak yerleştirme 
yapılacaktır. 

5) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

 6266/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. 

Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 06.06.2022 tarihinde yayımlanacaktır. 

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) 

üzerinden 06.06.2022 – 10.06.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım 

sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 

(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. 

HİZMET 

TÜRÜ 
DURUMU 

İKAMET 

YERİ 

ÖĞRENİM

DURUMU

YAŞ 

ARALIĞI

KİŞİ 

SAYISI
YÖNTEM 

Temizlik 

Görevlisi 

Eski Hükümlü veya 

Terör Mağduru 

Sakarya İli ve 

İlçeleri 
Lise 18 - 35 2 

KURA VE 

SÖZLÜ SINAV

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

ARANILAN GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3. Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak, 

Eski Hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene 

ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan yada ceza süresine 

bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 

varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını 

tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan 

eski hüküm belgesi ile durumlarını belgelendirenleri, 

Terörle Mücadelede malul sayılmayacak şeklide yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 

sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 

Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve 

tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede 

yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, idafe eder. 

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak. 
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6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

alıyor olmamak. 

7. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini 

devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile 

belgelendirmek. 

8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her 

aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca 

görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi 

uygulanacaktır. 

10. Sınava Müracaat edebilmek için Sakarya İlinde ikamet ediyor olmak. 

11. Askerlik ile İlişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). 

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 

ARANAN NİTELİKLER 

Çalışma saatleri içinde amirlerinin belirlediği program dahilinde büro, sınıf, salon, 

koridorlar, duvarlar, tavanlar, kapılar, halılar, yolluklar ve tüm zeminler ile bir arada bulunan 

bilumum mefruşat, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, kütüphaneler, dolaplar, etajerler, 

tuvalet, lavabo ile binalarının mıntıka çevre temizliği yapılacaktır. Temizlik işlerinde deneyimli 

personel tercih edilecektir. Hijyen belgesi olmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

ÇALIŞMA YERİ 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimler 

KURA İŞLEMLERİ 

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru 

sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı 

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi 

sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekilişi ilgili 

noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. 

Kura İşlemleri noter huzurunda 16.06.2022 tarihinde saat 10.00 da Sakarya Üniversitesi 

Rektörlük Binasında bulunan İletişim Koordinatörlüğü sunum salonunda yapılacaktır. Yapılan 

kura çekimi https://www.youtube.com/user/HaberSau adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. 

COVİD-19 tedbirleri kapsamında adaylar kura çekilişine kabul edilmeyecektir. 

2- Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 

(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde kurayı takip eden üç iş günü içerisinde 

yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

1- Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü 

sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, 
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tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında 

(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve 

belge teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro 

ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

3- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik 

belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ 

1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa 

edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından 

yapılacaktır. 

2- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya 

Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde 

yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde sınav kuruluna 

yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek 

karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik 

numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks ile yapılan itirazlar ve 

süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile 

web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile 

yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. 

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 6223/1-1 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUN 4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi  

bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli 

ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da 

yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 

aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 271 (ikiyüzyetmişbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 

NO 
POZİSYON EĞİTİM ADET ARANILAN ŞARTLAR 

2201 Eczacı Lisans 2 • Eczacılık Lisans Programından mezun olmak. 

2202 Hemşire Lisans 36 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 

puan almış olmak 

• Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. 

2203 Ebe Lisans 9 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 

puan almış olmak 

• Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü veya Sağlık 

Yüksekokulu Ebelik Mezunu Olmak. 

2204 Sağlık Teknikeri Önlisans 1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 

puan almış olmak 

• SHMYO.Anestezi Programı Mezunu Olmak. 

2205 Büro Personeli Lisans 58 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 

puan almış olmak. 

• Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

2206 
Büro Personeli 

(Erkek) 
Lisans 3 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 

puan almış olmak 

• Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, 

Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, 

Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

2207 Büro Personeli Önlisans 10 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 

puan almış olmak 

• Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. 
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2208 

Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
60 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 
puan almış olmak, 

• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 
olmak. 

• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 
olmak. 

• İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 

• 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak 
ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir 
• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak. 
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 
• Boy uzunluğu 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm 

cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 
13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 
170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg 
olmalıdır.) (Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek 
kaydıyla) 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı 
bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, 
topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta 
görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.(Sağlık 
Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla) 

2209 

Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi 

(Bayan) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
10 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak, 
• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 

olmak. 
• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak. 
• İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi 

itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 

• 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak 
ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 

• Sadece bayan adaylar başvuru yapabilir. 
• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 
• Boy uzunluğu 160 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm 

cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 
13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 
160 cm ise kilosu en fazla 60+15=75 kg ve en az 60-13=47 kg 
olmalıdır.) (Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek 
kaydıyla) 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı 

bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, 

topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, 

kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta 

görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. (Sağlık 

Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla) 
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2210 

Destek 

Personeli 

(Makine) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
7 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak, 

• Ortaöğretim Kurumlarının, Makine, Tesisat, Metal İşleri, Motor, 

Torna Tesviye ve Mekatronik alanlarından mezun olmak veya 

kalfalık belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki 

Eğitim Merkezinden alınacak.) veya konusunda son 1 yıl 

çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve 

çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak) 

• Kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak. 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmekç 

2211 

Destek 

Personeli 

(İklimlendirme 

ve Soğutma) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
5 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak, 

• Ortaöğretim Kurumlarının, Soğutma ve İklimlendirme 

Sistemleri alanından mezun olmak veya kalfalık belgesine 

sahip olmak (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden 

alınacak.) veya İklimlendirme, ısıtma ve soğutma konularında 

veya Genel soğutma sistemleri (endüstriyel ve konfor için 

kullanılan çeşitli su soğutma grubu, soğutma üniteleri, chiller, 

klima santrali, vrf, hassas kontrollü klima) bir veya birkaçında 

sertifika sahibi olmak ya da konusunda son 1 yıl çalışmış 

olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı 

kurumdan görev belgesi alınacak) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek. 
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2212 

Destek 

Personeli 

(Bilişim 

Teknolojileri) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana 

sahip olmak. 

• Ortaöğretim Kurumların Teknik Mesleki Liselerin Bilişim 

Teknolojileri alanına bağlı Veri tabanı Programcılığı, Web 

Programcılığı veya Yazılım Geliştirme programlarından mezun 

olmak. 

• Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile 

ilişiği bulunmamak 

• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek 

2213 

Destek 

Personeli  

(Elektrik) (Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
9 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak, 

• Ortaöğretim Kurumlarının, Elektrik, Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi alanlarından mezun olmak veya kalfalık belgesine 

sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezinden 

alınacak.) veya Jeneratör, O.G. veya A.G. hattında çalışmak, 

kompanzasyon pano tecrübesi olmak, bina bakım, onarım, 

alternatif akım konularında vb. işlerde sertifika veya çalıştığını 

belgelemek kaydıyla son 1 yıl deneyim sahibi olmak. 

(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan 

görev belgesi alınacak.) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek. 
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2214 

Destek  

Personeli  

(Asansör) (Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak, 

• Ortaöğretim Kurumlarının Asansör dalından Teknik Meslek 

Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya kalfalık 

belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim 

Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim 

sahibi olmak (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve 

çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

• Konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. (Yetkili 

Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınacak) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek 

2215 

Destek 

Personeli 

(Endüstriyel 

Otomasyon 

Teknolojileri) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak 

• Ortaöğretim Kurumlarının, Endüstriyel Otomasyon 

Teknolojileri alanı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 

dalından mezun veya konusunda son 6 ay deneyim sahibi 

olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı 

kurumdan görev belgesi alınacak.) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek 

2216 

Destek 

Personeli 

(Otomasyon- 

elektronik- mekanik) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak. 

• Ortaöğretim Kurumlarının, Otomasyon, elektronik, mekanik 

dalının herhangi birinden mezun veya konusunda son 6 ay 

deneyim sahibi olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK 

dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek. 
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2217 

Destek 

Personeli 

(İnşaat) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak 

• Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat dalından Teknik Meslek 

Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya alanında 

(Alçıpan karkas imalat ve tadilatı, alçıpan duvar imalatı ve 

tadilatı, boya imalatı ve tadilatı, kaba-ince sıva, yalıtım imalatı 

ve tadilatı, seramik imalatı ve tadilatı vb. konularında) son 6 ay 

deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü 

ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

• Konusunda mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.(Yetkili 

Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınacak) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek. 

2218 

Destek 

Personeli 

(Alüminyum 

Doğrama) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak 

• Ortaöğretim Kurumlarının, Alüminyum dalında Teknik Meslek 

Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya kalfalık 

belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim 

Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim 

sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve 

çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek. 
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2219 

Destek 

Personeli  

(Marangoz) (Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak 

• Ortaöğretim Kurumlarının, Mobilya Alanında Teknik Meslek 

Liselerinin ilgili bölümlerin mezun olmak veya kalfalık 

belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim 

Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim 

sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve 

çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek. 

2220 

Destek 

Personeli 

(Metal 

Doğrama) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak 

• Ortaöğretim Kurumlarının, Metal Doğrama Alanında Teknik 

Meslek Liselerinin ilgili bölümlerin mezun olmak veya kalfalık 

belgesine sahip olmak. (Kalfalık Belgesi Mesleki Eğitim 

Merkezinden alınacak.) veya Konusunda son 1 yıl deneyim 

sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve 

çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir. 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek. 

2221 

Destek 

Personeli (Peyzaj) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
5 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana 

sahip olmak. 

• Ortaöğretim Kurumların Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım 

Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından 

mezun olmak. 

• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir.) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Geçerlilik süresi dolmamış en az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif 

araç kullanabilmek. (traktör araç ve gereçleri vb.) 
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2222 

Destek Personeli 

(Temizlik - Yemekhane 

Servis Elemanı) 

(Erkek) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
33 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak 

• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Üniversitemiz Hastanesi ve diğer birimlerimizde Temizlik 

görevi ve yemekhane servis elemanı görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak. 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir.) 

2223 

Destek Personeli 

(Temizlik - Yemekhane 

Servis Elemanı) 

Kadın 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
6 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak 

• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak 

• Üniversitemiz Hastanesi ve diğer birimlerimizde Temizlik 

görevi ve yemekhane servis elemanı görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak, 

• Merkez Kampüsü veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde 

istihdam edilecektir.) 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

2224 

Destek 

Personeli 

(Şoför) 

Erkek 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak, 

• Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

• Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

• Şoför olarak en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek 

kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi 

alınacak) 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 2022 – Sayı : 31858 

 

2225 

Destek 

Personeli 

(Aşçı) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
1 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 

puan almış olmak 

• Ortaöğretim Kurumlarının Aşçılık alanından mezun olmak. 

• Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek 

kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi 

alınacak) 

• Sadece erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak 

2226 

Destek 

Personeli 

(Hayvan 

Bakımı) 

Ortaöğretim Lise ve 

Dengi 
2 

• 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) puana 

sahip olmak 

• Ortaöğretim Kurumların Hayvan Sağlığı Alanı veya Veteriner 

Sağlık Dalından, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı veya 

Veteriner Sağlık Dalından mezun olmak. 

• Erkek adaylar başvuru yapabilir. 

• Askerliğini yapmış olmak 

• 21.06.2022 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Ziraat Fakültesi Köseilyas çiftliğinde veya ihtiyaç duyulması 

halinde diğer birimlerde (Merkez ve İlçelerde) 

görevlendirilecektir. 

• Hayvan bakımı ve temizliği ile ilgilenecek. 

• Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

I- GENEL ŞARTLAR: 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

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

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

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 

çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 

ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
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II- ÖZEL ŞARTLAR: 

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi 

için KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS 

puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir 

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

olmak. 

3- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 

hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

III- İSTENEN BELGELER: 

1- Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana 

yüklenecektir). 

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir). 

3- KPSS sınav sonuç belgesi 

4 Fotoğraf 

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

6- İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 

7- SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 

8- Askerlik durumunu bildirir belge 

 NOT: 

• Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan 

edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir 

şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda 

gönderilecektir. 

Eczacı, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması 

durumunda yalnızca bir pozisyon için sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere 

bilgi verilecektir. 

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

1 - Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde 

yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Adaylar; 

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

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

ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir. 

* En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online 

başvurularını tamamlamış olacaklardır. 

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

yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 

3 - Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda 

bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya 

sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge 

beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

1 - Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu 

tarafınca incelenir. 

2 - Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir. 

4 - Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15 

(onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır. 

5 - Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların 

teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden 

takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

6 - Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı 

tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

7 - Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş 

günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen 

belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. 

8 - Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 

sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal 

faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

9 - Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak 

kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İRTİBAT : 0282 250 1413 - 0282 250 1420 – 0282 250 1410 

İlan Yayım Tarihi 06.06.2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi 06.06.2022 

Son Başvuru Tarihi 20.06.2022 

Sonuç İlan Tarihi 18.07.2022 

 6344/1-1 
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Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Özel Şartlar:  
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 
Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü,  
Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.  
Yerleştirme yapılacak unvanlar; 

POZİSYON 
UNVANI ADET ÖĞRENİM 

DURUMU KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER 

Mühendis 1 Lisans KPSS P3 
(En Az 75 Puan) 

Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği ve 
Yazılım Mühendisliği lisans programlarının herhangi 
birinden mezun olmak. 

Mühendis 1 Lisans KPSS P3 
(En Az 75 Puan) 

Yükseköğretim kurumlarının Endüstri Mühendisliği 
bölümünden mezun olmak. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 
Genel Şartlar: 
1.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak.  
3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olması gerekmektedir. 

4.Başvurular dijital ortamda 06/06/2022-15/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır. 
Adaylar, başvurularını 15/06/2022 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Ddevlet üzerinde YÖKAK-
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.) 

II- ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ: 
1.2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır. 
2.Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu 

yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet 
tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 

3.2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek 
kontenjan sayısı kadar asil ile 5 (beş) katı yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer 
hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan 
edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 Bilgi için : Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı 
Telefon : 0312 298 7883 
İlan Tarihi : 06/06/2022 
Son Başvuru Tarihi : 15/06/2022 
 6058/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1-Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim 
dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-
devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel 
yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve 
bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 
doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet 
flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını aldıktan sonra 
ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir. 

2-Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim 
dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-
devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi 
kurumlarca onaylı sureti), varsa hizmet cetveli,  bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans 
çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini 
1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
BİRİMİ UNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER

FEN 
EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Profesör Geometri 1 1 

Doçentliğini matematik 
alanında almış olup, 
loksodrom eğrileri üzerine  
çalışmaları olmak.

SPOR 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Doçent 
Hareket ve 
Antreman 
Bilimleri 

1 1 

Doçentliğini spor bilimleri 
alanında almış olup, maç 
analizi ve isabet üzerine 
çalışmaları olmak.

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

Doçent 

Tarla 
Bitkileri 

Yetiştirme 
ve Islahı 

1 1 

Doçentliğini Tarla Bitkileri 
Yetiştirme ve Islahı 
alanında almış olup, Tıbbi 
aromatik bitkiler ve 
Hypericum perforatum 
türünde doku kültürü ile 
sekonder metabolit üretimi 
konusunda uluslararası 
çalışmaları olmak.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına şahsen 
başvuru yapılacaktır. 

Müracaat tarihleri: 06/06/2022-20/06/2022 Pazartesi günü saat 17.00 kadar. 
AÇIKLAMALAR: 
1-Başvurular şahsen yapılacaktır. 
2-Adli sicil belgesi 
3-Fotoğraf 1 (bir) adet 
4-Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son 

sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.) 
5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir. 
6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 6326/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj

Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


