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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasında yer alan “kredi saati” ibaresi “kredi değeri” şeklinde değiştirilmiş, onuncu,
on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(10) 15 inci maddede belirtilen normal öğrenim sürelerini tamamlamış ve takip eden
akademik yılda yaz dönemi sonunda mezuniyet durumu dikkate alınmadan mezuniyetleri için
her yarıyıl en çok 12 kredilik dersleri kalmış ön lisans ve lisans öğrencileri (Tıp Fakültesi öğrencileri hariç) bu dersler için her yarıyıl kredi değeri üzerinden ödeme yaparlar. Öğrenciler
mezun olamamaları durumunda takip eden akademik yılda/yıllarda bu hakkı kullanırlar. Kredi
ücreti, ilgili fakültenin (Tıp Fakültesi hariç) izin verilen normal yıllık ulusal kredi yükü
(20+20=40) esas alınarak öğrencinin kayıtlı olduğu programın uzatmalı yılı için açıklanan
yıllık ücretin 40’a bölünmesi sonucunda hesaplanır. Ödenecek ücret, bu hesaplama sonucunda
oluşan kredi değeri ile alınan dersin kredisi çarpılarak hesaplanır. Kredisi 0 (Sıfır) olan (Staj,
İşyeri Eğitimi ve benzeri hariç) dersler için 1 (bir) kredilik ücret ödenir. Tıp Fakültesi uzatmalı
öğrenciler için hesaplama yıllık 60 AKTS değeri üzerinden yapılır. Ödenecek ücret dersin
AKTS değeri ile çarpılarak hesaplanır. Kredi başına yapılacak ödemelerde sadece ÖSYM ve
APPLY BAU bursları geçerlidir.
(11) Sınamalı durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda 12 veya daha az krediye kayıt olmaları
durumunda azami öğrenim süresince, bir defaya mahsus olmak üzere o yarıyıl için 10 uncu
maddenin onuncu fıkrasında yer alan hesaplama yöntemine tabidirler.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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(12) Tüm öğrenciler için, Yaz okulu ücretleri hesaplamasında bu Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hesaplama yöntemi esas alınır.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yüzde
onunu (%10)” ibareleri “yüzde yirmi beşini (%25)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde
yer alan “yüzde onunu (%10)” ibaresi “yüzde yirmi beşini (%25)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Fakülte: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
c) Fakülte Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ç) Öğrenci: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı her düzeydeki lisans
öğrencisini,
d) ÖİDB: Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
e) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,
f) Staj: Klinik uygulamaları,
g) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5- (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak stajlar gerekli görüldüğü durumlarda
daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.
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Eğitim-öğretim türleri ve dili
MADDE 6- (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7- (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavları dışında en az 14 haftadır. Ara sınav/yarıyıl/yıl sonunda uygulanan
dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik
takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süreleri aşılabilir.
(2) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan
edilir.
(3) Resmî tatil günlerinde ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili bölüm
başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi 5 yıldır. Öğrenciler azami 8 yıl içerisinde programı tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar hakkında 2547
sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, kayıt dondurma
ve hazırlık programında geçen süreler dikkate alınmaz.
Fakülteye giriş ve kayıt
MADDE 9- (1) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun
olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ÖİDB tarafından yürütülür.
Türk ve yabancı uyruklu adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru
kabul edilmez. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine
göre ÖİDB tarafından yapılır.
(2) Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazeret olmayan,
kayıt için zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını
kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.
Kayıt yenileme
MADDE 10- (1) Fakültede döneme kayıt esastır. Öğrenciler, yıllık dersler ve güz yarıyılı dersleri için güz yarıyılı başında, bahar dönemi dersleri için bahar yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, derslere kayıt olmak/kaydını yenilemek zorundadır.
Öğrenciler, ÖİDB’nin internet sayfasından elektronik ortamda ders kaydını yapar, danışmanlarının ders kaydını onaylaması ile öğrencilerin kaydı yenilenir.
(2) İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde kayıt yenileyebilir. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybeder ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrenciler
preklinik/klinik uygulamalara ve sınavlara giremezler; girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreler devamsızlık sayılır.
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(3) 31 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan durum dışında öğrencinin başarısız
olduğu ders mevcut ise üst sınıfa kayıt yaptıramaz, ders alamaz. Öğrenci başarısız olduğu
derse kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.
Eğitim-öğretim programları ve dersler
MADDE 11- (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, klinik öncesi (preklinik) uygulamalar, klinik uygulamalar ve gözlemci öğrenci uygulamaları şeklindedir. Eğitim-öğretim
programları, akademik takvime uygun olarak eğitim-öğretim yılı başından en az bir hafta önce
Dekanlık tarafından ilan edilir. Akademik takvim Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı
ile belirlenir.
Ders programı
MADDE 12- (1) Haftalık ders programı, akademik takvime uygun olarak eğitim-öğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Akademik takvim Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.
Uygulama dersleri
MADDE 13- (1) Öğrenciler, dönem sonu sınavına girebilmek için devam etmekte oldukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları uygulama (preklinik, klinik ve gözlemci
öğrenci) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki uygulama ve ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin yapmakla
sorumlu oldukları bu çalışmalar, değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterleri ilgili anabilim
dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurul kararı ile eğitim öğretim yılı
başında ilan edilir.
(2) Mücbir sebepler, Fakülte şartları ve eğitimin durumuna göre gerektiğinde bu programlarda anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılabilir ve Fakülte Kurulu kararıyla uygulamaya konulur.
(3) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf klinik öncesi (preklinik) uygulamaları Fakülte eğitim
planı doğrultusunda preklinik laboratuvarlarında yüz yüze eğitimle gerçekleştirilir.
(4) 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencileri ilgili uygulamanın yer aldığı eğitim-öğretim
döneminin başında ilan edilen uygulama programları doğrultusunda gruplar halinde kendilerinden istenilen gözlemci öğrenci uygulamasını ve klinik uygulamalarını tamamlarlar.
(5) 4 üncü ve 5 inci sınıf için klinik uygulama süreleri aşağıdaki şekildedir:
a) Protetik Diş Tedavisi: 45 iş günü.
b) Endodonti: 22 iş günü.
c) Restoratif Diş Tedavisi: 22 iş günü.
ç) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi: 22 iş günü.
d) Periodontoloji: 22 iş günü.
e) Pedodonti: 15 iş günü.
f) Ortodonti: 15 iş günü.
g) Oral Diagnoz ve Radyoloji: 15 iş günü.
(6) 4 üncü ve 5 inci sınıf için klinik uygulama süreleri gerekli görüldüğünde Fakülte
Kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yeniden belirlenebilir. Mücbir sebeplerin ortaya
çıkması durumunda Fakülte Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.
(7) Tüm öğrenciler klinik uygulamalar süresi boyunca, sorumlu öğretim elemanlarının
denetim ve gözetiminde teorik ve/veya pratik eğitimlere ve hastaların muayene ve tedavisi gibi
uygulamalara katılırlar.
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Seçmeli dersler
MADDE 14- (1) Hangi seçmeli derslerin açılacağı ilgili yarıyılın başında ilan edilir.
(2) Seçmeli derslerde dersten başarılı olma şartı öğrencinin devam zorunluluğunu yerine
getirmesidir. Seçmeli derslerden alınan notlar Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak transkripte yazılır. Öğrencinin seçmeli derslerin ara/dönem sonu sınavlarına girme zorunluluğu yoktur.
(3) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci almış olduğu seçmeli ders yerine açılan başka bir seçmeli ders alabilir.
Uygulama barajları
MADDE 15- (1) Klinik/klinik öncesi uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile eğitim-öğretim
yılı başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda
Fakülte Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.
(2) Klinik/klinik öncesi uygulama dersinde eğitim-öğretim yılı içinde tamamlanması
zorunlu olan asgari klinik/klinik öncesi uygulama oranı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi
doğrultusunda belirlenir ve o ders için baraj olarak belirlenen klinik/klinik öncesi uygulama
sayısının %70’inden az olamaz. Belirlenen sayıda asgari uygulamayı tamamlamayan öğrenciler
dönem veya yılsonu sınavlarına giremezler.
(3) Eğitim-öğretim yılı içerisinde baraj puanları yükseltilemez, ancak ilgili anabilim
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile düşürülebilir.
(4) 3 üncü sınıf öğrencilerinin aldıkları gözlemci öğrenci uygulamaları dersi içerisinde
baraj uygulaması bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde, tek yüzlü okluzal dolgu, politür, geçici kron hazırlanması ve simantasyon, dental
muayene ve ağız-içi röntgen alma, tek köklü kesici dişlere kanal tedavisi uygulamaları, lükse
basit diş çekimi, dikiş alınması, hastadan ölçü alınarak model oluşturulması, hareketli ortodontik ve/veya protetik apareylerin yapılması, flor ve fissür örtücü uygulamaları ve benzeri
basit uygulamalar yapabilirler.
Klinik/klinik öncesi uygulamalarının telafisi
MADDE 16- (1) Klinik/klinik öncesi uygulamalarında, öğrenci eğitim-öğretim yılı
içinde belirli sayıda pratik çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır.
Klinik/klinik öncesi uygulama çalışmasının asgari oranını tamamlayamayan öğrenciye eksik
kalan klinik/klinik öncesi uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir.
(2) Telafi süresi, klinik/klinik öncesi uygulama çalışmasının sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili
anabilim dalınca belirlenerek öğretim yılı içerisinde öğrencilere duyurulur.
(3) Klinik/klinik öncesi uygulamaların devam zorunluluğu şartlarını yerine getiremeyen
veya devamı tamamlayıp belirlenen barajlarını tamamlayamayan öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına giremezler.
(4) 5 inci sınıfa geçme hakkı kazanmış olan öğrenciler, güz dönemi eğitim sürecinin
öncesinde ilgili anabilim dalının belirlediği zaman aralığı içinde klinik uygulama yaparak, klinik eğitimi aldığı anabilim dalında 5 inci sınıf eğitim sürecinde yapması gereken uygulama sayısının en fazla %50’sine sayılmak üzere ile yaz döneminde staj yapabilir.
(5) Klinik uygulamalar/gözlemci öğrenci uygulamaları/klinik öncesi uygulama dersinden başarısız olması durumunda yeniden devam şartı aranır.
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İntibak
MADDE 17- (1) Eğitim-öğretim programlarında yapılan değişiklikler, ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır. Öğrencilerin bulundukları sınıftaki yeni
programa intibakları esastır.
(2) Yatay geçişle Fakültenin herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın eğitim-öğretim programından sorumlu tutulur.
Derse devam ve yoklamalar
MADDE 18- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak ve devam
zorunluluğunu (teorik dersler en az %70, uygulama derslerinde ise en az %80) yerine getirmek
zorundadırlar.
(2) Öğrencilerin devam durumları ders sorumlularınca izlenir ve ilgili belgeler, her dönem sonunda dönem sonu ve/veya yılsonu sınavlarından 1 hafta öncesinde Dekanlığa yazılı
olarak teslim edilir.
(3) 31 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan durum hariç olmak üzere, dersten
başarısız olunan bütün durumlarda yeniden devam şartı aranır.
(4) Öğrencilerin raporlu olduğu günler, devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz
ve mazeret olarak kabul edilemez.
Mazeret beyanı
MADDE 19- (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren
en geç 7 gün içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar. Haklı ve geçerli nedenlerle mazeretleri
kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders, ara sınav, dönem veya
yılsonu, staj sonu, bütünleme ve tek sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara katılamazlar, klinik çalışmaları yapamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Ölçme-Değerlendirme ve Diplomalar
Sınavlar
MADDE 20- (1) Ara sınavlar, dönem veya yılsonu sınavları, staj sonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve mazeret sınavları; 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümlerine göre gerçekleşir.
(2) Sınavların hangi yöntemle yapılacağı dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından
eğitim dönemi başından itibaren bir ay içerisinde Dekanlığa bildirilmek kaydıyla; yazılı, sözlü
veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Ara sınav
MADDE 21- (1) Ara sınav, ilgili eğitim öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır.
(2) Her ders için her yarıyıl bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı akademik takvime
uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
(3) Dönemlik derslere ait ara sınavlar ilgili dönemin 7-8 inci haftalarında, yıllık derslerin ise 11-14 üncü ve 22-28 inci haftalarında yapılır.
(4) 4 üncü ve 5 inci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir; ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile ara sınav yapılabilir.
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(5) Klinik öncesi uygulama derslerinde her dönem için en az 1 ara sınav yapma zorunluluğu vardır. Bu dersin tüm sınavları uygulamalı (pratik) yapılır ve değerlendirilir. Bu dersin
ilgili anabilim dalı ve Fakülte Kurulunca önceden belirlenen barajları, ara sınava girebilmek
için bir ön şart değildir.
Dönem veya yılsonu sınavı
MADDE 22- (1) Dönem veya yılsonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu
yarıyıl/yılsonunda gireceği sınavdır.
(2) Dönem veya yılsonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyıl/yılsonunda yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavından geçen, bütünleme sınavına giremez.
(3) Dönem veya yılsonu sınav tarihleri akademik takvime göre belirlenir.
(4) Bir dersin dönem sonu veya yılsonu sınavına girebilmek için; yarıyıl/yıl başında
kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde en az 1 ara sınava katılmak, pratik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak
zorunludur.
Staj sonu sınavı
MADDE 23- (1) Klinik uygulama barajlarını süresi içerisinde tamamlayan 4 üncü ve
5 inci sınıf öğrencileri ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen tarihlerde klinik uygulama sonu
sınavına girerler.
(2) Klinik uygulama ve gözlemci öğrenci uygulaması sonu sınavları yılsonu sınavı niteliğindedir. Bu sınavlar yazılı, sözlü ve/veya pratik uygulama şeklinde yapılabilir. Teorik ve
pratik sınavlar bir arada veya farklı zamanlarda yapılabilir ve alınan notların katkı yüzdeleri
ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenerek dönem başında ilan edilir.
Bütünleme sınavı
MADDE 24- (1) Dönem veya yılsonu/staj sonu sınavlarından başarısız olanlar bütünleme sınavına girerler.
(2) Bütünleme sınavları; eğitim-öğretim yılının sonunda yapılır. Dönem veya yılsonu
sınavlarına girme hakkı elde edenlerden dönem veya yılsonu sınavlarında başarısız olan ve dönem veya yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerler.
(3) Bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir.
(4) 4 üncü ve 5 inci sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaya devamsızlık göstermeden
klinik uygulama süresi içerisinde asgari baraj puanlarını tamamlamasına rağmen, baraj puanlarını tamamlayamamaları ve klinik uygulama sonu sınavlarına girememeleri durumunda; bütünleme sınavlarından 1 gün öncesine kadar, ilgili anabilim dalının belirlediği takvim çerçevesinde barajlarını tamamlayarak ilgili sınavlara girebilirler.
(5) Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.
Tek ders sınavı
MADDE 25- (1) Tek ders sınavı; 5 inci sınıfta dönemlik teorik derslerden en fazla
1 tanesinden olmak koşulu ile devamsızlık göstermeden derse girerek dönem veya yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı hakkı kazanılması ama bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda yapılan sınavlardır ve bütünleme sınavlarını takip eden 1 ay içerisinde yapılır.
Mazeret sınavı
MADDE 26- (1) Ara sınava geçerli bir sebep ile katılmadıkları Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav dönemine kadar kullanırlar.
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(2) Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez.
(3) Dönem veya yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.
Sınavların geçerliliği
MADDE 27- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.
Sınavların düzenlenmesi
MADDE 28- (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından
tespit ve ilan edilir.
(2) Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günler de sınav yapılabilir.
Ölçme ve değerlendirme
MADDE 29- (1) Öğrencilerin başarı notlarının belirlenmesinde 100’lük sayısal puan
sistemi (mutlak not sistemi) kullanılır. 100’lük sistem başarı notlarının 4’lük sistem başarı not
ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir:
Katsayı
Harf notu
100 puan üzerinden değeri
90 – 100
AA
4.00
80 – 89
BA
3.50
70 – 79
BB
3.00
65 – 69
CB
2.50
60 – 64
CC
2.00
50 – 59
DD
1.50
30 – 49
FD
1.00
0 – 29
FF
0.00
(2) Öğrencinin bir dersten başarılı olması için; başarı notunun en az CC olması ve dönem/yılsonu sınavından en az 60 puan alması gerekir. Tek ders sınavlarında ara sınav notlarına
bakılmaksızın geçme notu 60’tır.
(3) Not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:
a) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilmeyen
kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.
b) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan veya kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.
c) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.
(4) Teorik dersler için başarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si ve dönem/yılsonu
sınavlarının %50'si alınarak hesaplanır.
(5) Klinik öncesi uygulama derslerinde not dağılımı; ara sınavların ortalamasının
%30’u, ödev ve sene için preklinik uygulama işlerinin ortalamasının %20’si ve yarıyıl/yılsonu
veya bütünleme sınavının %50’si alınarak hesaplanır.
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(6) Klinik uygulama derslerinde yapılacak/değerlendirilecek işlemler, yapılacak sınav
tipleri ve alınan notların katkı oranları anabilim dalları tarafından eğitim-öğretim döneminin
başında belirlenir ve Fakülte Kurulunca onaylandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi öncesi
öğrencilere bildirilir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 30- (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler; ancak ara sınavlar, dönem veya yılsonu sınavları, bütünleme ve tek ders sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren 7 gün
içinde Dekanlığa yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten
sonra, anabilim dalı başkanı tarafından da incelenir. Sonuç, Yönetim Kurulunda karara bağlanır.
İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.
Ders tekrarı
MADDE 31- (1) Öğrenciler, sınavına girmediği veya girip de başarılı olamadığı dersi
tekrarlamak zorundadır.
(2) Fakülte eğitim planında alan dersi olarak tanımlı dersler ve seçmeli dersler dışında
kalan derslerden en fazla 1 tanesinden başarısız olan öğrenci ilgili dersi mezuniyete kadar üst
sınıfa taşınabilir ve öğrenci üst sınıfa ders kaydı yaptırabilir, ders alabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Değişim Programları ve Yatay Geçişler
Kayıt dondurma
MADDE 32- (1) Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl
kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının
dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez.
(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık ile ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.
ç) Birinci derecede kan bağı bulunan akrabaların ağır hastalığı halinde, bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.
d) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.
e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını
kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen haller.
f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin
kaldırılması suretiyle askere alınması.
g) Öğrencinin tutukluluk hali.
ğ) Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.
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(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenler ve belgeler ile birlikte, akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez
ve sınavlara giremez.
(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolla işlem yapılır.
Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yılbaşından
öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini
izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt
dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav
dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir
suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı
halinde Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.
(5) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.
Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine
devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır.
Değişim programları
MADDE 33- (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir.
Değişim programları; Senato kararları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.
Not ortalaması
MADDE 34- (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları
derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait genel not ortalaması
(GNO) hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda
öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak
hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değer toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan
sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar
esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün
notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilen dersler,
ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar
MADDE 35- (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ön lisans diploması
alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimine devam edemezler.
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Mezuniyet ve diploma
MADDE 36- (1) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli
olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.
(2) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması
ile diş hekimi unvanı verilir. Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin alması
gereken dersler başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını
sağlamış olması gerekir.
(3) Dereceye giren öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilir. Derecelendirme,
Diş Hekimliği Programını beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır. Genel not ortalaması 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek
onur listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.
(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır.
(5) Diplomaların hazırlanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Diploma
bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde ikinci nüsha (duplikata) olarak yeniden hazırlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İlişik kesme
MADDE 37- (1) Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin fakülte ile
ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.
Disiplin işleri
MADDE 38- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat, adres bildirme
MADDE 39- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu bağlı oldukları birimlere bildirmemiş olanlar veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin var olan
adreslerine bildirimin gönderilmesi durumunda, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 40- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41- (1) 29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
14 ADET KIRMIZI RENKTE ÇEKMELİ İTFAİYE TANKERİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Aydın İli Afet Hizmet Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 14 adet kırmızı
renkte çekmeli itfaiye tankeri, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların,
şartname bedelini (130.-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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve KEP dahil ) yazılacaktır.
4. Teklifler, 23.08.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6. İhale konusu aracın tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
7. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8. 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.
9. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
TALEP TAKİP NO: BSDMJT6AU3
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/778298
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI:
T.C. Ziraat Bankası Bornova Şubesi
TR77 0001 0006 1537 7118 7667 38
T.C. Vakıflar Bankası Bornova Şubesi
TR59 0001 5001 5800 7293 8042 70
T.C. Halk Bankası Bornova Şubesi
TR68 0001 2009 7140 0013 0000 06
9204/1-1
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ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE YÜKLEME VE İSTİFLEME HİZMET İŞÇİLİĞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Yükleme ve İstifleme Hizmet işçiliği açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.
İhale Kayıt No

: 2022/775604

1- İdarenin
a) Adresi

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(276) 231 14 91 - 0(276) 231 17 32
2- İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Kampanya Süresince 24 kişi ile 3 Ay ve Kampanya
Haricinde 6 kişi ile 9 Ay Şeker Ambarı Tahmil Tahliye
Yükleme ve İstifleme Hizmet Alımı

b) Yapılacağı Yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 19.08.2022 Cuma günü saat 14:30

4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir
ve 236,00 TL (Y.İkiyüzotuzaltıtürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9189/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
KONİK IŞINLI BİLGİSAYAR TOMOGRAFİ CİHAZI Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli
istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit
edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2022/750104
1-İdarenin
a) Adresi
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire
Başkanlığı
Gençlik
Cad.
No:12
Bornova/İZMİR
b) Telefon ve belgegeçer numarası : 0232 311 2166 - 0232 311 2014
0232 388 10 74
c) Elektronik posta adresi
: idari@mail.ege.edu.tr
2 -Ön yeterlik Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Tıbbi Cihaz Alımları - 1 SET
b) Teslim yeri
: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bornova/
İZMİR
c) Teslim tarihi
: 160 takvim günüdür.
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati
: 19.08.2022 Cuma 10:00
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.a) 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak,
belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
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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,
g) Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere
sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak
(f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Adayın 300.000,00.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.3.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl)
içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli
borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda
varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.4.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir.,
4.4.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru
dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak
şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.4.3. Teklif veren firma üretici veya yetkili satıcı olmalı ve bunu belgelemelidir.
4.4.4. Teklif edilen ürün veya parça ÜTS ye kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı
olmalıdır ve bunu belgelemelidir.
4.4.5. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı veya bayii olarak ÜTS ye
kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir.
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı
100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege
Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4
üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname
eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
8913/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR
Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1. 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası
(c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı saha,
2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2. Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz
aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 18.08.2022 Perşembe günü saat 10:00`da Jeotermal Kaynak
Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.
3. İhaleye Katılabilmek İçin:
a) Tebligat Adresini gösterir belge,
b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)
c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu
d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için ) getirilmesi
gerekmektedir
e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.
f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu
yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri)
gerekmektedir.
4. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde T.C. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz
olarak görülebilir.
5. İhale T.C. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı
Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6. İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat
mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri
gerekmektedir.
7. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel
kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza
sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.
8. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
9. İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.
Sıra
No
1

İlçesi

Erişim No

Pafta

Alan Hektar

Hacılar

3388983

K34c1

289,55

İhale Bedeli TL

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve

(KDV Hariç)

Miktarı %3

Saati

76.261,89 TL

2.287,85 TL

18.08.2022
Saat 10:00
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FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ MONOPLAN
DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet
Flat Panel Dedektörlü Monoplan Dijital Anjiyografi Sistemi alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20. Maddesinin (a)
bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2022/770720

1 - İdarenin
a) Adresi

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü,
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avşar
Kampüsü - Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (344) 300 1064-65
c) Elektronik posta adresi

: arsproje@ksu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: http://bap.ksu.edu.tr

2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Tıbbi Cihaz, Flat Panel Dedektörlü Monoplan Dijital
Anjiyografi Sistemi, 1 Ad.

b) Teslim yeri/yerleri

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nöroloji Bölümü.

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 150 (Yüzelli)
takvim günü

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü,
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avşar
Kampüsü, Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati/
Tarih ve saatleri

: Tarih: 12/08/2022 Saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den
görülebilir.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten
görülebilir. 4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten
görülebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan
görülebilir.
5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif
edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman
bedeli olarak 150,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale
dokümanını almak isteyenler bedelini K.S.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vakıfbank
Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 0056 42 no.lu hesabına yatıracaktır.
7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Başvurular 12/08/2022 günü saat 09:30’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim
edilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı için teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme
imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim
günüdür.
14 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararnamenin eki esaslara göre yapılacaktır.
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ENDOVİZYON GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet.
Endovizyon Görüntüleme Sistemi Alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin
(f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasların 20. maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale
edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2022/766783
1- İdarenin
a) Adresi
: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü,
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avşar
Kampüsü - Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 (344) 300 1064-65
c) Elektronik posta adresi
: arsproje@ksu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: http://bap.ksu.edu.tr
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Tıbbi Cihaz, Endovizyon Görüntüleme Sistemi, 1 Ad.
b) Teslim yeri/yerleri
: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Beyin Cerrahisi A.B.D.
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan)
takvim günü
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü,
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Avşar
Kampüsü, Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saati/
tarih ve saatleri
: Tarih: 11/08/2022 Saat: 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den
görülebilir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten
görülebilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten
görülebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan
görülebilir.
5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif
edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman
bedeli olarak 150,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale dokümanını almak

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

isteyenler bedelini K.S.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin
TR59 0001 5001 5800 7294 0056 42 no.lu hesabına yatıracaktır.
7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Başvurular 11/08/2022 günü saat 09:30’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim edilecektir. Bu
tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı için teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim
günüdür.
14- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esaslara göre yapılacaktır.
9089/1-1

—— • ——

E68000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN CER VE FREN AKSAMLARININ
BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILAN
62 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022/772799
1. İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2. İhale Konusu Malın
Adı ve Miktarı
: 62 Kalem Yedek Malzeme Temini (E68000 tipi
lokomotiflerin Cer ve Fren aksamlarının bakım ve
onarımlarında kullanılacaktır.)
3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu
oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
29/08/2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı 1071 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.
7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.
9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734
ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.
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ANA HAT TRENLERİN YEMEKLİ VAGONLARININ 2 (İKİ) YIL SÜREYLE
KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2022/785038
1- İdarenin:
a) Adresi

: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0312 309 05 15/71609-71619 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı : Ana Hat Trenlerin Yemekli Vagonlarının 2 (iki) Yıl
Süreyle Kiralanması ve İşletilmesi
İhalenin yapılacağı yer

: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom
Caddesi No:3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE

2- Yukarıda belirtilen ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Maddesine istinaden
Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
22/08/2022 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı

1048

no.lu

oda

veya

TCDD

Taşımacılık

A.Ş.

resmi

web

sitesi

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.
5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
Muhammen Bedel

Muhammen Bedel

%3 Geçici

(Aylık)

(2 Yıllık)

Teminat

Ankara Ekspresi

8.925,00 TL

214.200,00 TL

Güney Ekspresi

12.740,00 TL

305.760,00 TL

Van Gölü Ekspresi

5.316,00 TL

127.584,00 TL

Turistik Doğu
KISIM Ekspresi
Turistik Güney
Ekspresi

2.

7.381,80 TL
5.733,00 TL

177.163,20 TL
137.592,00 TL

Doğu Ekspresi

16.404,00 TL

393.696,00 TL

4 Eylül Mavi

10.224,00 TL

245.376,00 TL

I. ARA TOPLAM

66.723,80 TL

1.601.371,20 TL

12.405,00 TL

297.720,00 TL

10.410,00 TL

249.840,00 TL

22.815,00 TL

547.560,00 TL

İzmir Mavi

KISIM Konya Mavi
II. ARA TOPLAM

48.041,14 TL

16.426,80 TL
9267/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

8976/1-1

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.
PROGRAMI

ÖZEL ŞARTLAR

ALES PUAN

KADRO

KADRO

SAYISI

UNVANI

1

Öğr. Gör.

Ea / Say: 70

-

2

Öğr. Gör.

Söz: 70

85

1

Öğr. Gör.

Ea / Say: 70

-

ŞARTI /
TÜRÜ

YDS /
EŞDEĞERİ

Hemşirelik bölümü lisans
mezunu olmak. Tezli yüksek
Anestezi

lisans yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında
ders verme tecrübesine sahip
olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili
ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim
ve Tercümanlık, Amerikan

Uygulamalı

Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili

İngilizce ve

Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce)

Çevirmenlik

bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak. Bu bölümlerin
birinden alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili
ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim

İstanbul Şişli
Meslek
Yüksekokulu
Müdürlüğü

ve Tercümanlık, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili
Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce)
bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak. Bu bölümlerin
birinden alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak

Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi
Başvuru Şekli
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi)

: 08.08.2022
: 22.08.2022
: 24.08.2022
: 26.08.2022
: 31.08.2022
: www.sisli.edu.tr
: Şahsen veya Posta Yolu.
: Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sok.
No: 2 Maslak / İSTANBUL
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İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)
4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden
Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil
sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için
gerekli)
NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde
(www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna
kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması
yeterlidir.
9152/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarih ve 225 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05/07/2022 tarih ve 1373 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, Yapracık Mahallesi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 nolu adaları kapsayan plan
notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 08/08/2022 günü Plan ve
Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
9143/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 04/02/2022 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisimin 16/05/2022 tarih ve 1048 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, Elvan-Saraycık-Yeniçimşit Bölgesi II. Etabı plan notu değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği” 08/08/2022 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna
asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
9144/1-1
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:,
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.
MESLEK ADI

MESLEK

ÖĞRENİM

KODU

DURUMU

(KADIN)

SINAV

AÇIK İŞ

DURUMU SAYISI

- MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme

Hastane
Hizmetlisi

ÖZEL ŞART

5329.01

ORTAÖĞRETİM belgesine sahip olmak.
LİSE

- MEB Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

KURASÖZLÜ

2

- Cenaze Yıkama Hizmetlerinde Çalıştırılacaktır.

I. 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) 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, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
5) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
6) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaması gerekmektedir.
9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.
10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav
sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
2. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel
durumunun olmaması,
3. İşin niteliği gereği kadın adayların başvuru yapmaları ,
4. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek
kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
5. Adayların MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri ve MEB Onaylı Hijyen belgelerine sahip
olmaları gerekmektedir.
6. Adaylar, cenaze yıkama hizmetlerinde, gassal (ölü yıkayan) olarak çalışacaklardır.
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III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08.08.2022 – 12.08.2022 tarihleri arasında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden
başvuru yapabilirler.
Başvuru yapan adayların dikkatine!!!
Başvurduğunuz ilanlar ile ilgili bildirimleri almak için İŞKUR kayıtlarınızdaki cep telefon
numaralarınızı güncelleyiniz.
IV. KURA USULÜ ADAY LİSTELERİN BELİRLENMESİ
Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
bildirilen başvurular arasından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince, istihdam edilecek açık iş
sayısının 4 (Dört) katı aday asıl, 4 (Dört) katı aday yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura
sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi
tutulacaktır. Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara
geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda
ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır.
V. KURA İŞLEMLERİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve
yedek adayların belirlenmesi amacı ile 23.08.2022 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi
Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura
çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19
pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce
belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.
Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (https://gazi.edu.tr/) ile
(https://personel.gazi.edu.tr/) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
VI. BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen
evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.
2) Belge teslim tarihi ve yeri https://gazi.edu.tr/ ile https://personel.gazi.edu.tr/ adresinden
adaylara duyurulacaktır.
3) Durumlarını belgelemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak
yerlerine sıralamada yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.
4) Nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri https://gazi.edu.tr/ ile
https://personel.gazi.edu.tr/ ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
9195/1-1

8 Ağustos 2022 – Sayı : 31917

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
“2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile
“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili
maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde
başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık
fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve arşiv kaydı,
noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin
örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden ulaşılabilir.),
bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB)
kopyası ile,
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru
dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2)
adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve
adli arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora
belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web adresinden
ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital
(USB) kopyası ile
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4
34764 Ümraniye/İSTANBUL) teslim etmeleri gerekmektedir
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
kabul edilmiş olması şarttır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 22.08.2022
Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması
gerekmektedir.
Adresi:
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İSTANBUL
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (08.08.2022)
KOD

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM
DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

1

Hukuk
Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni
Hukuk

Doçent

1

Medeni Hukuk alanında doçent
unvanı almış ve bu alanda
çalışmalar yapmış olmak.

2

Edebiyat
Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı

Yeni Türk
Edebiyatı

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında
doçent unvanı almış ve bu
alanda çalışmalar yapmış
olmak.

3

Eğitim
Fakültesi

Türkçe ve
Sosyal
Bilimler
Eğitimi

Türkçe
Eğitimi

Doçent

1

Türkçe Eğitimi bilim alanında
doçent unvanı almış ve bu
alanda çalışmalar yapmış
olmak.

4

Edebiyat
Fakültesi

Psikoloji

Gelişim
Psikolojisi

Dr.
Öğretim
Üyesi

1

Gelişim Psikolojisi alanında
doktora yapmış ve Gelişim
Psikolojisi alanında görgül
çalışmalar yürütmüş olmak.

Duyurulur.

Doçent

9183/1-1
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz
birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî
Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili
maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı
Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.
1- İstenen Belgeler:
a) Profesör kadroları daimi statüde olup, belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf,
1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim
üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki
belgeleri içeren 6 (altı) adet flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri
olarak belirtmeleri gerekmektedir.)
b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet
fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte
öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu
dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek,
c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların
2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile
birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya
ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) adet flash bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi
Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi
bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.
3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî
Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün
Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1
sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve
Yönetmelikler ve belgeler https://personel.iyte.edu.tr/duyuru/ogretim-elemani-alimi-ilani/ adresinden
temin edilebilir.)
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.
5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
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Çevre Mühendisliği doktora
derecesine ve doçentlik unvanına
sahip olmak. İnorganik ve organik
2022-5

Mühendislik

Çevre

Fakültesi

Mühendisliği

Doçent

1

1

kirleticilerin giderimi, giderim
sırasında enerji üretilmesi,
atıksuların yeniden kullanımı
konularında bilimsel çalışmaları ve
yayınları bulunmak.
Jeotermal sistemlerde rezervuar
karakterizasyonu, jeomekanik ve
hidrojeoloji alanlarında doktora ve

2022-6

Mühendislik
Fakültesi

Enerji

Doktor

Sistemleri

Öğretim

Mühendisliği

Üyesi

doktora sonrası çalışma yapmış
1

5

olmak, Kayaç-akışkan etkileşimi,
reaktif taşınım ve karbondioksit
depolama konularında matematiksel
modelleme konularında bilimsel
çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Makine Mühendisliği alanında
doktora derecesine sahip olmak.

2022-7

Mühendislik

Makine

Fakültesi

Mühendisliği

Profesör

1

1

Ameliyat robotları ve haptik
(dokunsal) sistemler konularında
bilimsel çalışmaları ve yayınları
bulunmak.
Makine Mühendisliği alanında
doktora derecesine sahip olmak.

2022-8

Mühendislik

Makine

Fakültesi

Mühendisliği

Profesör

1

1

Mekanizma tasarımı, katlanabilir
yapılar, robot kinematiği konularında
bilimsel çalışmaları ve yayınları
bulunmak.
Nanoboyutlu biyomalzemelerin

2022-9

Mühendislik
Fakültesi

Malzeme
Bilimi ve
Mühendisliği

yapısal ve işlevsel çözümlemelerinin
Profesör

1

1

manyetik spektroskopisi ile
tanımlanması konularında bilimsel
çalışmaları ve yayınları bulunmak.
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İnşaat Mühendisliği bilim alanında
doktora derecesine sahip olmak.
Yapısal Güvenilirlik, Yapı Sağlığı
İzleme, Kompozit malzemelerin

2022-10

Mühendislik

İnşaat

Fakültesi

Mühendisliği

Profesör

1

1

mekaniği, yapısal tasarım ve
optimizasyonu, tarihi yığma
yapıların modellenmesi ve yapısal
değerlendirilmesi konularında
bilimsel çalışmaları ve yayınları
bulunmak.
İnşaat mühendisliği alanında doktora
derecesine sahip olmak. Ulaşım

2022-11

Mühendislik

İnşaat

Fakültesi

Mühendisliği

Doktor
Öğretim

planlanması, sürdürebilirlik ve araç
1

5

Üyesi

filo optimizasyonu, sistem
dinamikleri ve yaşam döngüsü
değerlendirmesi konularında bilimsel
çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Bilgisayar ile bilgi erişim,
kişiselleştirilmiş algoritmalar
konularında çalışmalar yürütmüş

2022-12

Mühendislik

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği

olmak.
Profesör

1

1

Bilgisayarla kapsam/bağlam
modelleme ve kullanıcı merkezli
makine öğrenme ve bilgi erişimi
konularında çalışmaları ve
uluslararası yayınları olmak.
"İletişim Bilimleri" alanında

Rektörlük
2022-13

Genel Kültür
Dersleri

doktorasını tamamlamış olmak.

Doktor
-

Öğretim

1

2

Üyesi

Bölümü

Kültürlerarası iletişim, sosyal ve
kültürel antropoloji alanında
çalışmaları ve bilimsel yayınları
olmak.
"Kültür Araştırmaları" alanında

Rektörlük
2022-14

Genel Kültür
Dersleri
Bölümü

Doktor
-

Öğretim
Üyesi

doktorasını tamamlamış olmak,
1

4

kişilerarası iletişim konusunda
çalışmaları ve bilimsel yayınları
olmak.
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde
öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik
Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları
yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana
konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Fakülte/
Yüksekokul

Bölümü

Kadro

Kadro

Unvanı

Sayısı

Aranan Koşullar

İlan Son Başvuru
Tarihi

• Endüstri Ürünleri Tasarımı veya
Endüstriyel Bölümlerinden
doktora derecesine sahip olmak,
• Tercihen lisans derecesini
Endüstri Ürünleri Tasarımı veya
Endüstriyel Tasarım alanından
Sanat ve
Tasarım
Fakültesi

Endüstriyel Dr. Öğretim
Tasarım

Üyesi

almış olmak,
1

• Web of Science ve Scopus

22.08.2022

kapsamında yer alan uluslararası
endeksli dergilerde yayınlar
yapmış olmak;
• Endüstriyel Tasarım
Bölümlerinde Minimum 5
senelik eğitim deneyimine
sahip olmak

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/
linkinden kabul edilecektir.
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.)
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.
3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları
bilimsel dosyaları,
5. Yabancı dil yeterliliğini (en az 85 puan) gösteren belge veya eşdeğerliği kabul edilen
bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7. Kimlik belgesi,
8. 1 adet fotoğraf
9099/1-1
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversite Adı : Kadir Has Üniversitesi
Duyuru Başlama Tarihi :08/08/2022
Fakülte Adı
: Fakülte Adı Mühendislik ve Doğa
Son Başvuru Tarihi
:22/08/2022
Bölüm Adı
: Mekatronik Mühendisliği
Ön Değerlendirme Tarihi : 24/08/2022
Anabilim Dalı :Giriş Sınav Tarihi
: 26/08/2022
Kadro Tipi
: Araştırma Görevlisi
Sonuç Açıklama Tarihi
: 31/08/2022
Kadro Sayısı
:1
Kadro Derecesi
:2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.
Aranan Koşullar:
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak.
3. Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol ve
Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği, alanlarından birinde tezli Yüksek
Lisans ve/veya Doktora yapıyor olmak.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2. 1 adet fotoğraf
3. Kimlik Belgesi
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu
mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. ALES belgesi (en az 70 puan)
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az
70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8. Öğrenci Belgesi (Arş.gör. kadroları için),
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuru Yeri:
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/
linkinden kabul edilecektir.
Notlar:
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
9013/1-1
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü
maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen
unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (En az KPSS puanı
65 ve üzeri olanlar başvuru yapabilecektir.) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı
hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK
KOD

UNVANI

KPSS
PUAN
TÜRÜ

KADRO
SAYISI

ARANILAN NİTELİKLER

ÇALIŞACAĞI
BİRİM VE YER
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

HM01

Hemşire*

KPSS (P3)

20

-Sağlık Yüksekokullarının ve/veya
Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya
Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik
Bölümü lisans mezunu olmak.

HM02

Hemşire*

KPSS
(P94)

3

-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

2

-Sağlık Yüksekokullarının ve/veya
Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya
Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik
Bölümü lisans mezunu olmak.

PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)

HM03

Hemşire*

KPSS (P3)

BP01

Büro Personeli

KPSS (P3)

1

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) veya İktisat (İngilizce) veya
İşletme (İngilizce) lisans
programından mezun olmak.

ECZ01

Eczacı**

-

2

-Eczacılık lisans programından
mezun olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

LAB01

Laborant

KPSS
(P93)

5

-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi
Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

PSG01

Psikolog

KPSS(P3)

1

-Psikoloji lisans programından mezun
olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

RT01

Röntgen
Teknisyeni

KPSS
(P93)

3

-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

1

-Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler,
Sosyal Çalışmalar lisans
programlarının birinden mezun
olmak.

PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)

SÇ01

Sosyal
Çalışmacı

KPSS (P3)
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DSG03

DSG04
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Diğer Sağlık

KPSS

Personeli***

(P94)

Diğer Sağlık

KPSS

Personeli

(P93)

Diğer Sağlık
Personeli
Diğer Sağlık
Personeli

KPSS (P3)

KPSS (P3)
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-Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık
3

Hizmetleri Alanı - Acil Tıp
Teknisyenliği dalından mezun olmak

1

1

1

-Diyaliz ön lisans programından
mezun olmak.
-Odyoloji lisans programından mezun
olmak.
-Perfüzyon lisans programından
mezun olmak.
-Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım
Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım

DSG05

Diğer Sağlık

KPSS

Personeli

(P93)

5

Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım,
Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil
Yardım ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
PAÜ Hastaneleri

DSG06

Diğer Sağlık

KPSS

Personeli

(P93)

2

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ön lisans bölümü mezunu olmak.

Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)

-Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım
Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım
ST01

Sağlık

KPSS

Teknikeri

(P93)

3

Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım,
Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil
Yardım ön lisans programlarının

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

birinden mezun olmak.
ST02

ST03

ST04

Sağlık

KPSS

Teknikeri

(P93)

Sağlık

KPSS

Teknikeri

(P93)

Sağlık

KPSS

Teknikeri

(P93)

1

-Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans

Diş Hekimliği

programından mezun olmak.

Fakültesi

-Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
1

Teknikleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
-Anestezi veya Anestezi Teknikerliği

6

ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
-Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi

ST05

Sağlık

KPSS

Teknikeri

(P93)

4

Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.

MÜH01

Mühendis****

KPSS(P3)

1

-Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
programından mezun olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
Açıklama
aşağıda
belirtilmiştir.
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-Fakültelerin ve/veya yüksekokulların
beden eğitimi veya spor bölümünden
mezun olmak.
SPU01

Spor Uzmanı

KPSS (P3)

2

-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
tarafından yetkilendirilmiş kurumlar

Merkez Kampüs

tarafından verilen en az bronz
cankurtaran sertifikasına sahip
olmak.
PAÜ Hastaneleri
TKR01

Tekniker

KPSS
(P93)

1

- Makine programı ön lisans mezunu
olmak.

Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)

-Bilgisayar Programcılığı ön lisans
TKR02

Tekniker

KPSS
(P93)

1

mezunu olmak.
-İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki)

Merkez Kampüs

yıl iş tecrübesi olmak.
-İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat
TKR03

Tekniker

KPSS(P93)

1

Teknolojisi önlisans programlarının

Merkez Kampüs

birinden mezun olmak.
TKN01

Teknisyen

TKN02

Teknisyen

TKN03

Teknisyen

KPSS
(P94)
KPSS
(P94)

-Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim
1

Teknolojileri veya Elektrik-Elektronik

Merkez Kampüs

Teknolojisi dalından mezun olmak.
1

-Ortaöğretim Kurumlarının Isıtma ve
Sıhhi Tesisat dalından mezun olmak.

Merkez Kampüs

-Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve
KPSS(P94)

1

İç Mekân Tasarımı dalından mezun

Merkez Kampüs

olmak.
TKN04

Teknisyen

KPSS
(P94)

-Ortaöğretim Kurumlarının Soğutma
1

ve İklimlendirme dalından mezun

Merkez Kampüs

olmak.

Destek
Personeli*****
DP01

(Hasta Bakım
Personeli)

KPSS
(P94)

20

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

ERKEK
Destek
Personeli*****
DP02

(Hasta Bakım
Personeli)

KPSS
(P94)

8

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi

KADIN
Destek
DP03

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

ERKEK

6

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
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Destek
DP04

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

3

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

KADIN
Destek
DP05

DP06

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

3

bir alanından mezun olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı

KADIN

Hijyen Belgesi sahibi olmak.

Destek

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

8

ERKEK

bir alanından mezun olmak.
-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı
Hijyen Belgesi sahibi olmak.

Sağlık Araştırma
ve Uygulama
Hastanesi
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)
PAÜ Hastaneleri
Ek Hizmet Binası
(Pamukkale
Karahayıt
Mahallesi)

Destek
DP07

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

15

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Merkez Kampüs

ERKEK
Destek
DP08

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

5

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Merkez Kampüs

KADIN
Destek
DP09

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Ziraat Fakültesi
(Çivril)

ERKEK
Destek
DP10

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Ziraat Fakültesi
(Çivril)

KADIN
Destek
DP11

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Bozkurt Meslek
Yüksekokulu

KADIN
Destek
DP12

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Buldan Meslek
Yüksekokulu

ERKEK
Destek
DP13

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Çardak Meslek
Yüksekokulu

KADIN
Destek
DP14

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

ERKEK

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi

Kale Meslek

bir alanından mezun olmak.

Yüksekokulu
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Destek
DP15

Personeli

KPSS

(Temizlik)

(P94)

1

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

KADIN

Sayfa : 119
Tavas Sağlık
Meslek
Yüksekokulu

Destek
Personeli*****
DP16

(Temizlik,
Bahçe Bakım)

KPSS
(P94)

4

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Merkez Kampüs

ERKEK
Destek
Personeli*****
DP17

(Temizlik,
Bahçe Bakım)

KPSS
(P94)

2

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Merkez Kampüs

KADIN
Destek
Personeli*****
DP18

(Temizlik,
Bahçe Bakım)

KPSS
(P94)

1

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.

Ziraat Fakültesi
(Çivril)

ERKEK
Destek
Personeli*****
DP19

(Temizlik,
Bahçe Bakım)

KPSS
(P94)

1

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi

Honaz Meslek

bir alanından mezun olmak.

Yüksekokulu

ERKEK
Destek
Personeli*****
DP20

(Isıtma,
Temizlik)

-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
KPSS
(P94)

bir alanından mezun olmak.
1

-Milli Eğitim Bakanlığından onaylı
Kalorifer Ateşçisi Belgesi sahibi

ERKEK

Ziraat Fakültesi
(Çivril)

olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan
Sağlığı Alanı veya Veteriner Sağlık
Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği

Destek
DP21

Personeli
ERKEK

KPSS
(P94)

ve Sağlığı Alanı veya Veteriner
1

Sağlık Dalından mezun olmak. Bu
unvana başvuracak adaylar
Merkezdeki hayvanların bakımı

Deneysel Cerrahi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi

temizliği, mekânın temizliği vb.
hizmetleri yerine getirecektir.
-Otobüs Kaptanlığı ön lisans
mezunu olmak.

Destek
DP22

Personeli******

KPSS

(Şoför)

(P93)

ERKEK

3

-Son başvuru tarihi itibariyle eski
E/yeni D Sınıfı Sürücü Belgesine en
az 3 (üç) yıldır sahip olmak.
-SRC-2 Belgelerine sahip olmak.

Merkez Kampüs
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-Otobüs Kaptanlığı ön lisans

Destek
DP23

Personeli******

KPSS

(Şoför)

(P93)

2

ERKEK

Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

olmak.

Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

olmak.

Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Uygulamalı
Bilimler Fakültesi

olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

Bozkurt Meslek
Yüksekokulu

olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

ERKEK

Çameli Meslek
Yüksekokulu

olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

ERKEK

Çardak Meslek
Yüksekokulu

olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

ERKEK

Çivril Atasay

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön

Kamer Meslek

lisans programlarının birinden mezun

Yüksekokulu

olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

KADIN

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

ERKEK

KGG08

Uygulamalı
Bilimler Fakültesi

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve

KGG07

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

KADIN

KGG06

Merkez Kampüs

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve

KGG05

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

ERKEK

KGG04

Merkez Kampüs

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
5

Koruma ve

KGG03

-B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip
olmak.

ERKEK

KGG02

mezunu olmak.

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
KGG01
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ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Çivril Atasay

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön

Kamer Meslek

lisans programlarının birinden mezun

Yüksekokulu

olmak.
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-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
KGG09

Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

olmak.

Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Meslek

lisans programlarının birinden mezun

Yüksekokulu

olmak.

Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

ERKEK

Tavas Meslek
Yüksekokulu

olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

KADIN

Tavas Meslek
Yüksekokulu

olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

ERKEK

Tavas Sağlık

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön

Meslek

lisans programlarının birinden mezun

Yüksekokulu

olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve
Güvenlik

KPSS

Görevlisi

(P93)

KADIN

Serinhisar

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve

KGG15

Yüksekokulu

olmak.

ERKEK

KGG14

Sarayköy Meslek

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve

KGG13

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

ERKEK

KGG12

Kale Meslek
Yüksekokulu

-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma

Koruma ve

KGG11

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön
lisans programlarının birinden mezun

ERKEK

KGG10

Sayfa : 121

ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
1

Tavas Sağlık

Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön

Meslek

lisans programlarının birinden mezun

Yüksekokulu

olmak.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru
yapamaz.
** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı
aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan eczacılar için
KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması
halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit
olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, yine eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya
hak verilecektir. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday
belirlenecektir.) ile alınacaktır.
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*** Bu pozisyona başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık
Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin
ek-1’de belirtilen görevleri yapacak olup ayrıca, ambulans sürücüsü olarak da görev yapacaklarını
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
**** Mühendis unvanını tercih edecek adaylar, Üniversitenin uygulamalı arazilerinde
görev yapmak üzere Acıpayam, Çal, Çivril ve Merkez Kampüste istihdam edilecektir.
***** Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) pozisyonu tercih edecek adayların
öncelikli görevi hastaların bakım ve temizliği hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda
temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
***** Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı) pozisyonu tercih edecek adayların
öncelikli görevi Üniversitemize ait olan bahçe, yeşil alan vb. yerlerin bakım ve temizliği
hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer
görevleri yerine getirecektir.
***** Destek Personeli (Temizlik, Isıtma) pozisyonu tercih edecek adayların öncelikli
görevi Çivril yerleşkesinde bulunan okulların ısıtma hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda
temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
****** Bu pozisyona (destek personeli/şoför) tercih edecek adayların yurtiçi seyahat
engeli ile vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumunun olmaması ve görevini engel olabilecek
hastalık ve benzer durumu bulunmaması gerekmektedir.
Not: Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış
olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA
ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden
son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
3- Bayan adaylar en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğu santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ ten az ya da fazla olmamak.
4- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’ uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.
5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ, BAHÇE BAKIM, ISITMA, ŞOFÖR)
UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
2- Şoför unvanı hariç olmak üzere destek personeli unvanını tercih edecek olan adaylar
temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe bakım gibi hizmetleri yerine getirmek ve kurumun verdiği ve
benzeri diğer görevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak.
3- İhtiyaç duyulması halinde bu unvanı tercih eden adaylar vardiyalı çalıştırılabilirler.
GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
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3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 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 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince
“İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan
kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme
imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir
ŞAHSEN BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE DİĞER HUSUSLAR.
1- Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi
itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi bilgisayar ortamından dolduracak daha
sonra müracaat esnasında ıslak imzalı olarak ibraz edecektir.
2- Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında doldururken mezuniyet bilgileri
YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü
sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet
bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile
iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
3- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle
Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu
gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.
5- Adaylar diploma veya e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgelerini başvuru
esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
6- Hijyen Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
7- Kalorifer Ateşçisi Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini
teslim edeceklerdir.
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8- Sürücü Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
9- SRC2 Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim
edeceklerdir.
10- Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
11- Teknisyen ve tekniker unvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması
veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur.
12- Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri
gerekmektedir.
13- Adaylar Covid-19 salgın hastalığı dikkat alarak başvuruya yalnız gelmelidir.
14- İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması
gerekmektedir.
15- Tecrübe istenen pozisyonda başvuru yapacak olan adaylar e-Devlet üzerinden
alacakları SGK (unvan bazlı) hizmet belgesi ve iş yerinden alacakları ilgili mezuniyet alanında en
az 2 (iki) yıl çalıştıklarını gösterir çalışma belgesi.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Başvurular Üniversitemiz Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi
yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih
edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra
değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye
alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır.
Başvuru Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 10/08/2022 Mesai başlangıcı
Başvuru Bitiş Tarihi
: 24/08/2022 Mesai bitimi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2020 KPSS (B) [KPSS(P3), 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. Doğum tarihleri de eşit olması halinde
noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) göre hak kazanan aday başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan
edilen kadronun 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup
sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih
edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Rektörlüğümüz ilan üzerinde her türlü hakkını saklı tutar.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire
Başkanlığına ait
(0258) 296 1818 / 1822 / 2249 numaradan bilgi alınabilir.
9220/1-1
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen
şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
-Fakültelerde ilan edilen kadrolara başvuracak adayların, eğitim verecek seviyede Almanca,
Enstitülerde ilan edilen kadrolara başvuracak adayların, eğitim verebilecek düzeyde İngilizce
bilmeleri şarttır.
-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 08.08.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş)
gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli
taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Adresi: Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Hukuk Fakültesi Dekanlığı ile Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:
-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini
vermeleri gerekmektedir.
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları,
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için
başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.
-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle
iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili birimlere başvurabileceklerdir.
-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik
başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.
* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.
* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların
atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan
anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
SIRA
NO

FAKÜLTE /
ENSTİTÜ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO
UNVANI

ADET

1

Hukuk Fakültesi

Kamu
Hukuku

Anayasa Hukuku

Doktor
Öğretim Üyesi

1

2

Hukuk Fakültesi

Kamu
Hukuku

Hukuk Felsefesi
Doktor
ve Sosyolojisi Öğretim Üyesi

1

3

Sosyal Bilimler
Enstitüsü

-

Avrupa ve
Uluslararası
Doktor
İlişkiler
Öğretim Üyesi
(Disiplinlerarası)

1

NİTELİK
Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak,
Türk Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları
Hukuku alanlarında çalışma yapmış olmak.
Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak,
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında
Almanca doktora yapmış olmak.
Lisans öğrenimini tarih, yüksek lisans
öğrenimini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve
doktora öğrenimini Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi alanında yapmış olmak. Basın Tarihi ve
Sosyo-Kültürel Tarih alanında bilimsel çalışma
ve yayın yapmış olmak tercih sebebidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Hukuk Fakültesi: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 - Beykoz/İSTANBUL
Tel: 0 216 333 34 06 - 0 216 333 34 00
Sosyal Bilimler Enstitüsü: Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:108 34820 Beykoz/İSTANBUL
Tel: 0 216 333 32 78 - 0 216 333 32 76
8999/1-1
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY KONTENJANINDA 1 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE
PERSONEL ALIM İLANI
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
internet adresinde yayınlanacaktır.
UNVAN

Büro
Personeli
(Memur)

TALEP
EDİLEN İŞÇİ
SAYISI

1

ÖĞRENİM
DURUMU

Lisans

MEZUN OLUNAN
BÖLÜM

En az dört yıl süreli
eğitim veren
yükseköğretim
kurumları ile
denkliği
Yükseköğretim
Kurulu tarafından
kabul edilen yurt
dışındaki eşdeğer
eğitim
kurumlarından
birinden lisans
düzeyinde mezun
olmak.

KPSS PUAN
TÜRÜ

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR

KPSSP3

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü
veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak
Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen eski hükümlü belgesine
veya aynı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde
belirtilen terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu
malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan
sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını
gösteren komutanlık yazısı ile durumunu
belgelendirmek.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve
sorumluluk alabilmek.
• MS Office programlarını bilmek.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan
emekliye ayrılmış olmamak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son
başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış
olmak.
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini
tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü
sınava
girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik
durum belgesi istenecektir.)
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya
sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak
yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak
kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai,
görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde
adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet
akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan
adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu
gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Eski hükümlü veya terörle mücadelede
yaralanan kontenjanı dahilinde KOCAELİ ilindeki
işyerimizde açık bulunması nedeniyle bu
kapsamda işe başlayacak aday bu ilde bulunan
işyerimizde işe başlayacak ve çalışma hayatı bu
ilde devam edecektir. Başvuru yapan aday bu
hususlara muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web
sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup,
ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin
doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve
haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
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Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını
sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci
içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine
şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/
mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
a) Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• 4857 sayılı İş Kanunu (20 Puan)
• Genel kültür (20 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda
başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60
olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet
sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS
puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınavda başarılı
sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60
olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını
oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun
internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

—— • ——

9155/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Mehmet Emin Acar Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı.
VAKFEDENLER: Selim ACAR, Yahya ACAR, Beşir ACAR, Mustafa ACAR.
VAKFIN İKAMETGÂHI: ŞIRNAK.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/07/2022 tarihinde kesinleşen, 22/06/2022 tarihli
ek karar, 21/06/2022 tashih şerhli, 30/05/2022 tarihli ve E:2022/340, K:2022/465 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: İnsanların aile bağlarını kuvvetlendirmek, sosyal dayanışmalarını
artırmak, sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL (YüzbinTürkLirası)
YÖNETİM KURULU:-.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
9258/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

1
2

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2020/32, K: 2022/18 Sayılı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/26, K: 2022/19 Sayılı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2021/123, K: 2022/65 Sayılı
Kararı

12
47
73

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
79
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
80
c - Çeşitli İlânlar
98
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
136

DUYURU
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.

