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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME 

FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-

ğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Öğrenci, bir yarıyılda toplamda 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde

en fazla 10 ders seçebilir. Öğrenci, ders ekle/sil işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde

yapar. Ders ekle/sil işlemleri; Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleş-

tirilir.

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının güz döne-

minde okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrencinin

kayıt yaptırdığı öğretim yılının bahar döneminden itibaren üst yarıyıllardan ders alabilmesine

ilişkin uygulama Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Kayıt iptali ve kayıt silme”

olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “dilekçeyle” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince alınması gereken
zorunlu derslere ait sınavlar için Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslar uyarınca farklı
ölçme değerlendirme uygulamaları belirlenebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12- (1) Sınavda uyulacak kurallar, Senato tarafından kabul edilen usul ve

esaslara göre belirlenir.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14- (1) Öğrenci, sınav sorularına ve sonuçlarına yönelik itirazlarını; Senato

tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yapar.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 GNO’sunu sağ-

layamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Öğrenci, GNO’sunu en az 2,00’ye
yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında
en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ harf
notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye
Diploma düzenlenir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4 yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders
alarak başarılı olan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yü-
kümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans
diploması düzenlenir.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğ-
renci kabul ve kayıtlarına, uyum programı ve akademik danışmanlığa, eğitim ve öğretim prog-
ramlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hü-
kümleri kapsar.
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Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Danışmanı olduğu öğrencilere, eğitim süresi boyunca akade-

mik, sosyal ve kariyer planlama alanlarında danışmanlık yapmak üzere Dekan tarafından gö-

revlendirilen öğretim üyesini,

b) Anabilim dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

c) Ara değerlendirmeler: Ders kurulu, staj/staj bloğu ve dikey koridor programları sü-

resince, öğrenmenin geliştirilmesi amacıyla, staj/staj bloğu sonu sınav notlarına katkı oranı

%30’u geçmeyecek şekilde uygulanan kuramsal ve uygulamalı sınavları,

ç) Bütünleme dönemi: Dönem I-V için eğitim-öğretim yılı sonunda ve başlangıç ile

bitiş tarihleri, akademik takvim kapsamında belirlenen bütünleme sınavlarının yapılacağı dö-

nemi,

d) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders Kurulu: Dönem I, II ve III’te uygulanmakta olan, birbirleriyle bağlantılı konu-

ların uyumunu sağlayacak bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı kuramsal ve uygulamalı

eğitimler bütününü,

f) Ders Kurulu Başkanı: Dekan tarafından görevlendirilen ve başkanı olduğu kurulun

yapılandırılması ve işleyişinden sorumlu olan öğretim üyesini,

g) Dikey Koridor Programları: Program sonunda hedeflenen çıktılara ulaşmayı sağla-

yacak, öğrencilerin eğitim düzeyleri doğrultusunda dönemlere yayılmış, belirli bir tema içeri-

sinde yapılandırılmış ders ve uygulamaları içeren eğitim programlarını,

ğ) Dönem: Tıp Fakültesindeki her bir sınıfı,

h) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her bir dönem için görevlendirilen; ders,

ders kurulları, staj/staj bloklarının programlarını ve sınavlarını koordine eden öğretim üyesini,

ı) Dönem Koordinatör Yardımcısı: Dekan tarafından her bir dönem için görevlendirilen;

ders, ders kurulları, staj/staj blokları programlarının ve sınavlarının koordine edilmesinde dö-

nem koordinatörüne yardımcı olan öğretim üyesini,

i) Eğitim-Öğretim yılı: Başlangıç ve bitiş tarihleri Eğitim Komisyonu önerisi ve Fakülte

Kurulu onayı ile belirlenen, her dönem için en az otuz iki haftadan oluşan süreyi,

j) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini,

k) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

l) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yö-

netim Kurulunu,

m) Gecikmeli öğrenci: Dönem V ve Dönem VI’da, ilgili döneme akademik takvim baş-

langıç tarihinde başlamaya hak kazanamayan/başlamayan öğrencileri,
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n) İntörnlük (Aile Hekimliği) dönemi: Tıp fakültesi Dönem VI öğrencilerinin, hekimlik

uygulamalarına yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere öğretim üyeleri, tıp he-

kimleri ve diğer sağlık meslek mensupları ile birlikte klinik karar verme süreçlerine ve uygu-

lamalarına, nöbet tutma dâhil sağlık hizmet sunumuna aktif katılımının sağlandığı ve kesintisiz

on iki ay süreli, uygulamalı eğitim dönemini,

o) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından

Dekan tarafından görevlendirilen, mezuniyet öncesi tıp eğitiminin yönetilmesi ve geliştirilme-

sinde rol alan kurulların çalışmasını organize eden, kurullar tarafından alınan tüm kararları de-

ğerlendirip önerilerini Dekanlığa sunan komisyonu,

ö) Müfredat Geliştirme Kurulu: Fakültenin misyon, vizyon, mezun yetkinlikleri ve

Program Değerlendirme Kurulu önerileri doğrultusunda mezuniyet öncesi tıp eğitimi progra-

mını geliştiren kurulu,

p) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,

r) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığını,

s) Ölçme-Değerlendirme Kurulu: Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kullanılan ölçme de-

ğerlendirme yöntemlerini izleyen, değerlendiren ve öğrenme içerikleri ve eğitim yöntemlerine

göre geliştirerek ilgili ders kurulu, staj ve staj bloklarına öneren kurulu,

ş) Program Değerlendirme Kurulu: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının tümünü

değerlendirerek mevcut durumun iyileştirilmesi için strateji ve yöntemler belirleyen, eğitim

ile ilgili kurullara ve Dekanlığa öneriler sunan kurulu,

t) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

u) Seçmeli Program: Ders, uygulama, staj, tıp dışı uygulamalar, özel çalışma modülleri

gibi öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı vermek ve ilgi alanlarına uygun konularda daha

derin çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulmuş, öğrencilerin seçerek ka-

tıldıkları eğitim programlarını,

ü) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

v) Staj: Dönem IV, V ve VI’da ilgili anabilim dalları tarafından yürütülen ve ağırlıklı

olarak hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik hazırlanan eğitim programını,

y) Staj Bloğu: Dönem IV ve V’te, farklı anabilim dallarının yer aldığı, bütünsel bir yak-

laşımla yürütülen ve ağırlıklı olarak hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik hazırlanan

eğitim programını,

z) Staj Bloğu Başkanı: Dekan tarafından görevlendirilen ve başkanı olduğu staj bloğu-

nun yapılandırılması ve işleyişinden sorumlu öğretim üyesini,

aa) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

bb) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıtlar, Yatay Geçişler, Uyum Programı ve Akademik Danışmanlık

Öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) Tıp Fakültesine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dü-

zenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir.
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Kayıt işlemleri

MADDE 6- (1) Üniversiteye kayıtla ilgili bütün işlemler, 7/10/2017 tarihli ve 30203

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliğine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Yatay geçişler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eği-

tim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili Senato kararları uyarınca Mezuniyet Öncesi Eğitim Komis-

yonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Ders intibakı

MADDE 8- (1) Tıp fakültesine kaydını yaptıran ve daha önce eğitim aldığı yükseköğ-

retim kurumunda son beş yıl içerisinde başarılı olduğu dersleri bulunan öğrenciler, eğitime

başladığı ilk beş iş günü içinde ders muafiyet başvurusu yapabilirler. Muafiyet ile ilgili iş ve

işlemler Senato tarafından belirlenen esaslara göre Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun

önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda gerçekleştirilir. Süresi içinde

muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.

Uyum programları

MADDE 9- (1) Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin herhangi bir döneminde öğrencilere

eğitim programlarının, eğitim altyapılarının, sosyal alanların tanıtıldığı ve ihtiyaç halinde, uy-

gulanacak eğitim yöntemleri ile ilgili uygulamalı eğitimleri de kapsayan programlardır. Bu

programlar kredisiz eğitim çalışması olarak kabul edilerek değerlendirilir.

Akademik danışmanlık

MADDE 10- (1) Kesin kayıt yaptıran veya yatay geçişle gelen her öğrenciye, derslerin

başlamasını takip eden on beş gün içinde, Akademik Danışmanlık Koordinatörlüğünün önerisi

ile Dekanlık tarafından bir akademik danışman görevlendirilir.

Kayıt yenileme ve eğitim-öğretim çalışmalarına yazılma

MADDE 11- (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında bir önceki dönem başarı

durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğer varsa belirlenen katkı payı

ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde

kayıtlarını yenilemek ve eğitim-öğretim çalışmalarına yazılmak zorundadırlar. Derslere ve

diğer eğitim-öğretim çalışmalarına yazılma ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler

sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak ilk kayıt sırasında kaydını

yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı derslerine, hazırlık sınıfından muaf olmaları durumunda

ise birinci sınıf derslerine kayıtları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Öğrencinin yazıldığı eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere du-

yurulur. Öğrencilerin ders kayıtlarına ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirlenen süreler

içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süreler içerisinde itiraz baş-

vurusu yapmayan öğrencilerin kayıtları kesinlik kazanır.

(3) Gecikmeli öğrenciler başarılı oldukları dönem derslerinin bitiminde, bir sonraki dö-

neme kayıtlarını yapmakla yükümlüdürler.

(4) Kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler.
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(5) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi amacıyla her bir öğrenci için öğ-

renim durumu bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 12- (1) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç,

her biri bir eğitim-öğretim döneminden oluşan toplam altı yıldır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi esaslarına göre öğrenciler, bir yıl süreli ya-

bancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden baş-

lamak üzere azami dokuz yıl içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim

süresi azami iki yıldır.

(3) Eğitim-öğretim süresi ile ilgili diğer hususlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi

hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda uygulanır.

Hazırlık sınıfı

MADDE 13- (1) Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı yabancı dil

muafiyetine yönelik sınav(lar) ve değerlendirmeler Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu ta-

rafından yapılır. Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler eğitimlerine Dönem I’den başlarlar.

Muafiyet hakkı kazanamayan öğrenciler ise hazırlık sınıfına devam ederler.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 14- (1) Fakültede yabancı dil destekli Türkçe eğitim-öğretim yapılır.

Eğitim şekli

MADDE 15- (1) Fakültede eğitim Dönem I, II ve III’te temel olarak ders kurullarından,

Dönem IV ve V’te staj/staj bloklarından ve Dönem VI’da uygulamalı klinik eğitimleri kapsayan

stajlardan oluşur.

(2) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında Dönem I, II ve III’te bir seçmeli ders; Dönem

IV, V ve VI’da her dönem için bir seçmeli staj almak zorundadır.

(3) Fakültede bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrenci Dönem I, II ve III’te

başarısız olduğu dönemi; Dönem IV, V ve VI’da ise başarısız olduğu staj/staj bloğunu tekrarlar.

Eğitim gördüğü döneme ait staj/staj bloklarını başarı ile tamamlayan öğrenci bir üst dönem

staj/staj bloklarına devam edebilir.

(4) Öğrenciler Dönem I, II ve III’te her eğitim-öğretim yılında bir seçmeli ders; Dönem

IV, V ve VI’da bir seçmeli staj almak zorundadır. Her öğrenci için alması gereken seçmeli

ders/staj programı ile ilgili detayları (AKTS kredisi, süre, zaman, yer ve benzeri) Müfredat Ge-

liştirme Kurulu ve Mezuniyet Öncesi Eğitimi Komisyonu önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu ve

Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere du-

yurulur.

(5) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ve Seçmeli Prog-

ramlardan başarısız olan öğrenciye bu ders veya programları, sonraki dönemlerde başarılı olun-

caya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci bu dersler ve seçmeli programları aldığı dönemde

devamsızlıktan kalmamışsa bu ders veya programları tekrarlaması halinde, devam mecburiyeti
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aranmadan ders ya da seçmeli program sınavlarına girebilir. Aynı seçmeli programın bir sonraki

yıl açılmaması durumunda öğrenci aynı AKTS yükünde başka bir seçmeli programı alabilir.

Öğrenciler, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ve Seçmeli Prog-

ramlardan başarılı olmadan intörnlük dönemine başlayamazlar.

(6) Fakültede staj yapma koşullarının sağlanamaması, ulusal/uluslararası öğrenci de-

ğişim programları veya öğrencinin farklı bir nedenle talep etmesi durumunda, stajın yurt içi

veya yurt dışındaki başka bir kurumda yapılabilmesi için öğrencinin kurum dışında almayı

planladığı staj/stajlara ait içeriği Fakülte Yönetim Kuruluna sunması ve Fakülte Yönetim Ku-

rulunun bu başvuruyu onaylaması gereklidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 16- (1) Dönem I, II ve III’ te; bir ders kurulu süresince uygulamalı eğitimlerde

devam durumunu ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı takip eder. Her bir Anabilim dalı için, ders

kurulunda yer alan uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci ilgili ders

kurulunun sonunda yer alan anabilim dalına ait uygulama sınav(lar)a giremez. Bu sınav(lar)dan

herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve o derse ait uygulama sınav

notu sıfır olarak kaydedilir.

(2) Ders kurulundaki kuramsal derslerin toplamının %30’undan fazlasına katılmayan

öğrenci, o ders kuruluna ait ders kurulu sonu kuramsal sınav(lar)ına giremez. Bu sınav(lar)dan

herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve kuramsal sınav notu sıfır olarak

kaydedilir.

(3) Dönem I, II ve III’te her ders kurulu programında veya seçmeli programlarda yer

alan uygulamalı derslerde devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, mazereti fakülte yönetim

kurulunca geçerli sayılan öğrencilerin devam etmediği uygulamalı eğitim faaliyetlerini (labo-

ratuvar uygulamaları, temel hekimlik uygulamaları ve benzeri) ilgili birim, anabilim dalı veya

öğretim üyelerinin planladığı günde ve saatte telafi etmeleri sağlanır.

(4) Dönem IV ve Dönem V’te; her bir staj bloğu veya seçmeli programlar için kuramsal

derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci staj bloğu sonu kuramsal sınav(lar)a

ve staj bloğunun bütünleme sınavlarına giremez ve ilgili staj bloğu veya seçmeli programları

tekrar eder. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve

sınav notu sıfır olarak kaydedilir. Her bir anabilim dalı için, staj bloğundaki uygulamalı ders-

lerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci staj bloğunda gerçekleştirilecek ilgili anabilim

dalına ait uygulama sınav(lar)a giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği

sınav geçersiz sayılır ve ilgili uygulama sınav notu sıfır olarak kaydedilir.

(5) Dönem IV ve V’te her staj bloğu programında veya seçmeli programlarda yer alan

uygulamalarda devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, mazereti fakülte yönetim kurulunca

geçerli sayılan öğrencilerin devam etmediği uygulamalı eğitim faaliyetlerini (klinikte hasta

başı eğitim, temel hekimlik uygulamaları ve benzeri) ilgili birim, anabilim dalı veya öğretim

üyelerinin planladığı günde ve saatte telafi etmeleri sağlanır.

(6) Yabancı dil dersleri için kuramsal derslerin %30’undan fazlasına veya uygulama

derslerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci ilgili dersin yılsonu sınavına ve bü-

tünleme sınavına giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz

sayılır ve sınav notu sıfır olarak kaydedilir.
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(7) İntörnlük döneminde devam zorunludur. Öğrencinin mazeretli ve/veya izinli olduğu

toplam süre, her staj için staj süresinin %20’sinden fazla ise öğrenci F1 notu alır ve o stajı tam

süreli olarak tekrar eder.

Mazeretler ve mazeret sınavları

MADDE 17- (1) Mazeret sınavı; ders kurulu sonu kuramsal ve uygulama sınavlarında

ve ara sınavlarda uygulanır. Yarıyıl sonu final sınavı, staj/staj bloğu sonu sınavları, seçmeli

program sınavları ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Sınava giremeyen öğ-

renciye bu sınav ile ilgili mazeret sınavı hakkı verilebilmesi için;

a) Öğrencinin, sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahat-

sızlığını Üniversite Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesinden veya bunun

mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kuruluşundan alacağı rapor ile belgelendirmesi

ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ya da;

b) Sağlık sorunları dışındaki diğer mazeretlerini dilekçe ile bildiren öğrencilerin ma-

zeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

gerekir.

(2) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretli olduğu

süre içinde sınavlara giremez, derslere devam etse bile devamlılıktan sayılmaz.

(3) İntörnlük döneminde staja devam etmesini engelleyecek bir mazereti olan öğrenci

bu mazeretini Fakülte Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Mazereti Fakülte Yönetim Ku-

rulunca kabul edilen öğrenci, bu süre içinde staja devam etse bile devamlılıktan sayılmaz. Ma-

zeretli olduğu süre staj süresinin %20’sinden fazla olduğu takdirde staj tekrarı yapar.

(4) Mazeretlerle ilgili müracaat mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Sekreterliğine yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar,

geç sunulan raporlar, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 18- (1) Üniversiteyi, fakülteyi ya da ülkeyi temsil etmek üzere spor karşılaş-

maları, akademik faaliyetler, sanatsal ya da kültürel faaliyetlere katılacak olan öğrencilere Fa-

külte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, görevli oldukları sürece izin verilir. Bu

süre devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenciler izinli sayıldıkları süre içinde uygulanan ve gireme-

dikleri ders kurulu sonu kuramsal, uygulama ve ara değerlendirme sınavları için mazeret sına-

vına alınırlar. İzinli sayıldıkları süre içinde giremedikleri diğer sınavlar ve not ile değerlendi-

rilen küçük grup çalışmaları (Probleme Dayalı Öğrenim ve Olgu Temelli Öğrenim ve benzeri)

için mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) İntörnlük dönemi süresince toplam on günü geçmemek kaydıyla öğrencinin talebi,

ilgili staj başkanı ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenciye izin verilebilir.

(3) Öğrenciler talepleri halinde ve gerekçesi Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Yö-

netim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, bir seferde bir yıla kadar kayıt dondurabilir.

Kayıt dondurma hakkı eğitim süresi boyunca en fazla iki defa kullanılabilir. Bu süre eğitim-

öğretim süresinden sayılmaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem Sınavları ve Başarı Durumuna İlişkin Hükümler

Dönem I, II ve III sınavları

MADDE 19- (1) Ders kurulu sonu sınav(lar)ı: Eğitim-öğretim dönemi içinde her ders

kurulu sonunda kuramsal ve/veya uygulama sınav(lar)ı şeklinde yapılır.

(2) Mazeret sınavı: Ders kurulu sonu notuna etki eden herhangi bir sınava giremeyen

ya da ders kurulu içinde yapılan ara değerlendirmelere giremeyen ve sınava girememesine ne-

den olan mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için yapılan sı-

navlardır. Mazeret sınavları kuramsal ve/veya uygulama sınavları şeklinde yapılır.

(3) Yarıyıl sonu final sınavları: Güz ve bahar yarıyılı sonunda yapılan, ilgili yarıyıl için-

deki ders kurullarının içeriklerini kapsayan sınavlardır. Bu sınavlar kuramsal ve/veya uygulama

sınavları şeklinde yapılır.

(4) Yarıyıl sonu notu: Bir yarıyıldaki ders kurul sonu notlarının aritmetik ortalamasının

%60’ı, o yarıyıla ait yarıyıl sonu final sınav notunun %40’ı toplanarak o yarıyıl için yarıyıl

sonu notu elde edilir.

(5) Yılsonu notu: Her iki yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalaması alınarak yılsonu

notu elde edilir.

(6) Yılsonu başarı notu: Dikey koridorlardan (temel hekimlik uygulamaları, iletişim

becerileri ve benzeri) elde edilen notların belirli oranda yılsonu notuna eklenmesi ile elde edilir.

Bu oran, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından karara bağlanır ve her eğitim öğretim

yılı akademik takvimi başında öğrencilere duyurulur.

(7) Yılsonu başarı notunda ortaya çıkabilecek ondalıklı puanlar tam sayıya yuvarlanır.

Ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı 0,50’ye eşit veya büyük ise bir üst tam sayıya,

0,50’den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlanır.

(8) Yılsonu başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler o yıl için başarılı sayılırlar. Yıl-

sonu başarı notu öğrenciye 25 inci madde hükümleri dikkate alınarak rakam ve harf notu olarak

bildirilir.

(9) Bütünleme sınavları: Akademik takvimde belirlenen tarihlerde güz ve bahar yarıyılı

bütünleme sınavları yapılır. Yarıyıl sonu notu 60 puanın altında olan ya da yarıyıl sonu final

sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava girmeyen öğrenciler ilgili yarıyıla ait bütünleme

sınavına girebilirler. Bu sınavlardan alınan not ilgili yarıyıl sonu bütünleme sınav notu olarak

kaydedilir ve dönem sonu başarı notu hesaplanırken, ilgili yarıyıl sonu final sınavı notu yerine

konularak değerlendirmeye alınır. Yarıyıl sonu notu 60 puanın altında olduğu halde güz ya da

bahar yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu

notu hesaplanırken, bütünleme sınavına girmediği yarıyıl sonu final sınavı notu değerlendir-

mede esas alınır. Bu sınavlar sadece kuramsal veya kuramsal ve uygulama sınavı şeklinde ya-

pılır.

Dönem IV ve V staj bloğu sınavları

MADDE 20- (1) Dönem IV ve V staj bloğu sonu sınavları her staj bloğunun son gününü

geçmemek kaydı ile kuramsal ve uygulama sınavları şeklinde yapılır.
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(2) Staj Bloğu Başkanlıkları, kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu yön-
temlerin staj bloğu sonu başarı notu değerlendirmesindeki oranlarını belirleyerek bağlı bulun-
duğu dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Ölçme Değerlendirme Kuruluna sunar. Ölçme De-
ğerlendirme Kurulu önerisi ve Eğitim Komisyonu kararı ile belirlenen ölçme-değerlendirme
yöntem ve oranları akademik takvim başında öğrencilere duyurulur.

(3) Staj bloğu süresince, staj bloğu sonu sınav puanına etkisi %30’u geçmeyecek şekilde
ara değerlendirmeler yapılabilir. Ara değerlendirmeler kuramsal ve/veya uygulama şeklinde
olabilir. Ara değerlendirme tarihleri staj bloğu programı başında (ilk hafta içerisinde) duyuru-
lur.

(4) Öğrencinin staj bloğundan başarılı sayılması için belirlenen ölçme-değerlendirme
oranları doğrultusunda hesaplanan kuramsal sınav notunun en az 60 ve uygulama sınav notunun
en az 60 olması gerekmektedir.

(5) Staj bloğu başarı notu: Kuramsal ve uygulama sınav notlarının aritmetik ortalaması
alınarak elde edilir.

(6) Staj bloğu başarı notu 60 ve üzerinde olan öğrenciler o staj bloğu için başarılı sayı-
lırlar. Staj bloğu başarı notu öğrenciye 25 inci madde hükümleri dikkate alınarak rakam ve harf
notu olarak bildirilir.

(7) Mazeret sınavı: Staj bloğu içinde yapılan ara değerlendirmelere katılamayan ve ma-
zereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.
Staj bloğu sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(8) Staj bloğu sonu sınavında başarısız olan ya da sınava girme hakkı olduğu halde sı-
nava girmeyen öğrenciler her staj bloğu için staj bloğu bütünleme sınavlarına girebilirler. Bü-
tünleme sınavlarında, staj bloğu sonu sınavlarında olduğu gibi kuramsal ve/veya uygulama
şeklinde yapılabileceği gibi, staj bloğu başkanlığının belirleyeceği çeşitli ölçme değerlendirme
araçları/yöntemleri de kullanılabilir.

(9) Bütünleme sınavlarından geçme notu 60 puandır. Öğrenci bütünleme sınavında 60
puanın altında aldığı her bir staj bloğunu tekrar eder.

(10) Gecikmeli öğrenciler bütünleme dönemini beklemeksizin akademik takvim içeri-
sinde başarısız olduğu, al(a)madığı staj bloğunu tekrar edebilir/alabilirler.

İntörnlük (Aile Hekimliği) dönemi başarı durumu
MADDE 21- (1) İntörnlük (Aile Hekimliği) döneminde öğrencilerin başarısının de-

ğerlendirilmesinde Üniversite mezun yetkinliklerine yönelik iş başı değerlendirmeleri göz önü-
ne alınır. Bu yetkinlikler doğrultusunda Anabilim Dalı Başkanlığınca hazırlanan değerlendirme
kriterleri, dönem VI koordinatörlüğü aracılığı ile Ölçme-Değerlendirme Kuruluna sunulur. Ölç-
me değerlendirme kurulu önerileri ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu kararları doğrul-
tusunda hazırlanan değerlendirme kriterleri stajın başlangıcında öğrencilere bildirilir. Staj sonu
başarısı 25 inci maddeye göre değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak, Zorunlu Ders ve Seçmeli Program Sınavları ve Başarı 

Durumuna İlişkin Hükümler

Ortak ve zorunlu ders sınavları
MADDE 22- (1) Ortak ve zorunlu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili

ve Yabancı Dil dersleridir. Bu derslerden her yarıyılda ara sınav(lar) ve yılsonunda final sınavı
yapılır.
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(2) Bu derslerin başarı ve tekrarına ilişkin hususlar; Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön-

lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Bu derslerden ba-

şarılı olamayan öğrenciler intörnlük dönemine geçemezler.

(3) Mazeret sınavı; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri

ara sınavlarına giremeyen ve sınava girememesine neden olan mazereti Fakülte Yönetim Ku-

rulu tarafından kabul edilen öğrenciler için yapılır. Bu derslere ait final ve bütünleme sınavları

için mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Bütünleme sınavı; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersle-

rinden başarısız olan veya bu derslerin yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavlara

girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına alınır. Bütünleme sınavından alınan not yılsonu sınav

notu olarak kaydedilir ve değerlendirmeye alınır.

Seçmeli program sınavları

MADDE 23- (1) Seçmeli programlarda uygulanacak ölçme-değerlendirme araçlarının

çeşitliliği, içeriği, uygulanan sınav çeşitlerinin ağırlık yüzdeleri (uygulama sınavları, labora-

tuvar sınavları, kuramsal sınavlar, küçük grup çalışmalarının değerlendirilmesi ve benzeri) ve

başarılı sayılma kriterleri ilgili anabilim/bilim dalı veya öğretim üyesinin önerisi, Ölçme De-

ğerlendirme Kurulunun değerlendirmesi sonrasında Mezuniyet Öncesi Eğitimi Komisyonunun

kararı ile belirlenir.

(2) Dönem I, II ve III’te seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına

alınır. Bütünleme sınavında da başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa geçer ancak aynı seçmeli

dersi tekrar alır. Aynı seçmeli dersin bir sonraki yıl açılmaması durumunda öğrenci aynı AKTS

yükünde başka bir seçmeli ders alabilir.

(3) Dönem IV ve V’te seçmeli stajlardan başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına

alınır. Bütünleme sınavında da başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Aynı seçmeli

dersi başarılı oluncaya kadar tekrar alır. Aynı seçmeli dersin tekrar açılmaması durumunda öğ-

renci aynı AKTS yükünde başka bir seçmeli staj alabilir.

(4) Seçmeli programların ara değerlendirmelerine giremeyen ve mazereti Fakülte Yö-

netim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Uygulanması, Başarı Durumu ve Mezuniyet

Sınavların uygulanması

MADDE 24- (1) Sınav günleri ilan edildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato

kararı ile değiştirilir.

(2) Öğrenciler belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava zama-

nında girmeyen veya sınavın kuramsal ve/veya uygulama sınavları kısımlarından herhangi bi-

rine girmeyen öğrenci girmediği sınav için sıfır notu alır.

(3) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not,

ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(4) Gerekli görüldüğü durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ulusal ve dini bay-

ramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
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(5) Olağanüstü hallerde (pandemi, deprem ve benzeri durumlar) Fakülte Yönetim Ku-

rulu kararı ile ölçme-değerlendirme tasarımı o anki koşullar doğrultusunda değişebilir.

(6) Sınav sonuçları en geç yedi iş günü içerisinde açıklanır.

(7) Sınav sorularına itiraz başvuruları sınav bitiminden sonraki üç iş günü içinde, sınav

sonucuna itirazların sınav sonuçları ilan edildikten sonraki üç iş günü içinde yapılması gere-

kir.

(8) Sınavlara itirazlarda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrencinin sınavlardaki; maddi, bilimsel, usul ve işleyiş hataları ile ilgili yapmış ol-

duğu itirazlar Dönem I, II ve III’te ilgili ders kurul başkanlıkları tarafından, Dönem IV ve V’te

staj ve staj bloğu başkanlıkları tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Ders kurulu ve

staj/staj bloğu başkanlıkları gerekli durumlarda Ölçme-Değerlendirme Kurulundan soru ve sı-

nav itirazları ile ilgili görüş alabilir.

b) Maddi ve bilimsel hatalar ile ilgili itirazlar başvuruyu izleyen beş iş günü, usul ve

işleyiş ile ilgili itirazlar on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(9) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan dönem eğitim-öğretim çalış-

maları başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme

istemi, ilgili dönem koordinatörünün başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından

karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç

ertesi yıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemle-

rinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılması gerekir.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 25- (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,

notlar, dereceler ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

(2) Bu notlardan;

a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır.

b) FF notu alan öğrenci başarısız sayılır.

c) M: Muaf notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve genel not ortalaması (GNO)

hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924



ç) G: Geçer notu, başarılı olarak değerlendirilen ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda

kullanılır.

d) K: Kalır notu, başarısız olarak değerlendirilir ve GNO’ya katılmayan çalışmalarda

kullanılır.

e) D notu, devamsızlığı ifade eder, GNO hesabında FF notu işlemi görür.

(3) Öğretim planlarında yer alan derslerin AKTS kredileri toplamı, her bir yıl için 60’ tır.

Tıp Fakültesi eğitim-öğretimi toplam 360 ders kredisidir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 26- (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için

eğitim gördükleri ilk beş dönem (Dönem I-II-III-IV-V) notlarının ortalaması 3,00-3,50 olan

öğrenciler onur öğrencisi, 3,51-4,00 arasındaki öğrencileri yüksek onur öğrencisi sayılır ve bu

durum diplomalarında belirtilir.

Diplomalar

MADDE 27- (1) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik

eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

(2) Tıp doktorluğu diplomasında Dekan ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Diploma verilinceye kadar isteği üzerine öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-

ğınca, mezun olduğuna dair bir belge verilir.

(4) Üniversiteden herhangi bir nedenle eğitim-öğretimini tamamlamadan ayrılan öğ-

rencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca durumlarını belirtir belge verilir. Öğrencinin aynı

programa dönmesi halinde, kayıt sırasında bu belgeyi Üniversiteye geri vermesi gerekir. Aksi

halde öğrencinin kaydı yapılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hüküm-

leri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29- (1) 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kara-

deniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre

Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Merkezin amacı, çevre ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, bu ko-

nuda disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, diğer üniversite, kamu kurum ve
kuruluşları ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülme-
sinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.
b) Çevre ile ilgili elde edeceği her türlü bilgi ve veriyi arşivlemek ve yaymak.
c) Merkez, kadrosundaki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının

belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelen bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için araştırmalar planlamak, gerçekleştir-

mek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek.
d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bileşenlerini

sanayi ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve ilgili mevzuatı
kapsamında sertifikalandırmak.
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e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, bu amaçla seminerler, atölye ça-
lışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak.

f) Çevre konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yap-
mak.

g) Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapıl-
masını sağlamak.

ğ) Amaç ve görevleri ile ilgili yayımlar yapmak.
h) Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağ-

lamak ve lisansüstü çalışmalara bilimsel katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan, Üniver-

sitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür gö-
revlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi,
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkeze bağlı personelin ve fiziki altyapının Merkezin amacı doğrultusunda çalış-

masını ve kullanılmasını sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim elemanı

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Senatonun önerdiği adaylar
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeni-
den görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması du-
rumunda boşalan üyeliklere aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendi-
rilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe

uygun görülen, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan bilim insanları, sanayiciler,
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden
oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildir-
mek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-
nır.

Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tıp Fakültesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Diş
Hekimliği Fakültesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin dör-
düncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“TB harf notu ile başarılı olma hakkı bütünleme sınav tarihlerinden sonra kullanılır.” 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9498 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9511 
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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9516 

—— • —— 
İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9514 
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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9513 
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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9512 

—— • —— 
İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9507 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9509 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9525 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9499 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9526 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9505 

—— • —— 
İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9515 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’nin 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı 

yıkım işi yapılacaktır. 

SN Tanımı İmalat cinsi Birimi Miktarı 

1 YFA.01 
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ 

VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI 
m3 55.444,050

2 KGM/03.587/3 

Vincin Bir Saatlik Ücreti (476 HP Gücünde, 42-55 m 

bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli 

lastik tekerlekli mobil vinç) 

Saat 180 

3 KGM/03.587/3 

Vincin Bir Saatlik Ücreti (476 HP Gücünde, 42-55 m 

bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli 

lastik tekerlekli mobil vinç) 

Saat 180 

4 ÖZEL.01 
Binayı tamamen saran 4 Kalkan perde yapılması  

(Firma teklifinden alınmıştır.) 
Adet 1 

1- İşin muhammen bedeli 25.913.416,81 (YirmiBeşMilyon DokuzYüzOnÜçBin 

DörtYüzOnAltı Türk Lirası SeksenBirKuruş)’dur. 

2-  İhale 01/09/2022 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen 

Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi 

Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında 

görülebilir. 

4- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 

a) Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi. 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (İhale yılına ait),  

c) Noter tasdikli İmza sirküleri. 

d) Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) ve imza sirküleri 

e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair 

Taahhütname Belgesi) 

f) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin %3’ü 

(Yüzde Üç) tutarında 777.402,50 TL. (YediYüzYetmişYediBin DörtYüzİkiTürkLirası Elli 

Kuruş). Geçici teminat mektubunu (SÜRESİZ) vermesi. Geçici teminatlar nakit para ise Ankara 

Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı, VN:069 004 0398 (KIZILBEY), Vakıfbank Tunalı Hilmi TR50 0001 5001 5800 7284 

8818 87 Geçici Teminat Mektubu Olduğu, Firma İsmi, Firma Vergi No ve İşin İsmi Yazılarak 
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yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Sözleşme aşamasında Kesin 

teminat, İşin Hurda Bedelinin %6 (Yüzde altı) kesin teminatla birlikte 20.000.000,00 TL. 

(YirmiMilyon Türk Lirası) alt yapı kuruluşlarına ait tesisatlara, yıkım esnasında çevreye ve 

üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı karşılamak üzere risk ve sorumluluk teminatını 

(Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır) yatırmak zorundadır. 

g) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

- İsteklilerin, son 5 yıl içinde tek belgeye dayalı tahmini bedel tutarının %60 tutarında 

yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesi; (özel sektörden alınması halinde işe ait sözleşme, ilgili 

sigorta müdürlüğünden onaylı, işyeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların 

örneklerinin noter, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ek olarak 

sunulmalıdır). 

Benzer iş olarak yıkım işleri veya çelik konstrüksiyon veya her türlü metal sökümü işleri 

kabul edilecektir. 

- Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi Diploması İhale Konusu benzer 

işlere denk sayılacaktır (Mühendis lisans belgelerinin her yıl için iş deneyim değeri 808.172,00 

TL) 

h) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 

j) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin 

(“G” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak, Geçici 

Teminat, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken de karşılanabilir. “G” bendinde istenilen belgeler 

için; pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının % 100'ünü, diğer ortakların her birinin ise, 

istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 40’ını sağlaması zorunludur. 

5- İşin süresi yer tesliminden itibaren (240 gün) takvim günüdür. 

6- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ 

ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya 

herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

7-  İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

8-  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım 

işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9-  İhale Şartnamesi 500,00 TL (Beş Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale 

tarihinden en geç 1 gün önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir. 

    9558/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İzmir İli Güzelbahçe Belediye Başkanlığından: 
1) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2804 Ada 7 Parselde Bulunan 

Taşınmazın (1.748,04 m2); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı 
teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir. 

2) İHALE; YALI MAHALLESİ, İSTİKBAL CADDESİ NO: 51 GÜZELBAHÇE – 
İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İÇİNDEKİ TUNCEL 
KURTİZ KONFERANS SALONUNDA 31 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00 DE, 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35 / A MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF 
USULÜ İLE YAPILACAKTIR. 

3) İhalenin Muammen bedeli: 39.652.072,00 TL (otuz dokuz milyon altı yüz elli iki bin 
yetmiş iki lira) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin en az % 3 ü oranında 
1.189.562,16 TL (bir milyon yüz seksen dokuz bin beş yüz altmış iki lira on altı kuruş) geçici 
teminat vereceklerdir.  

4) İhaleyi Kazanacak Firmanın Belirlenmesi  
4.1- İstekliler, uygulama projeleri ile ilgili herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir. 
4.2- İstekliler, yapı denetim ve fenni mesuliyet ile ilgili herhangi bir bedel 

ödemeyeceklerdir. 
4.3- İstekliler, inşaat yapımı ile ilgili herhangi bir ruhsat harcı, yol bedeli vb. bedel 

ödemeyeceklerdir. 
4.4- Kat karşılığı yapım işi, A ve B blok olmak üzere 2 bloktan ve 1 adet havuzdan 

oluşmaktadır.  
A BLOK YÜKLENİCİYE VERİLECEKTİR 
A Blok İnşaat Alanı: 1.163,44 m2 ( 8 adet 2+1 daire ) 
B BLOK İDAREYE VERİLECEKTİR. 
B blok İnşaat Alanı: 1.163,44 m2 ( 8 adet 2+1 daire )  
Havuz ortak kullanım olup; Havuz inşaat alanı: 52,00 m2 dir. 
İhalede istekliler, İDAREYE VERİLECEK BÖLÜMLERE İLAVE OLARAK  
50.000,00 TL den başlamak üzere açık arttırma sonucunda yapacakları ödeme teklifleri, 

ihalenin sonucunu ve üzerinde ihale kalan istekliyi belirleyecektir.  
5) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 

sunmaları zorunludur. 
Gerçek Kişiler için; 
a) Kimlik Belgesi Fotokopisi 
b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi    
c) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,   
d) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi   
e) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli 

Sicil Belgesi   
f) Noter tasdikli imza beyannamesi  
g) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi 

fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış 
Adli Sicil Belgesi   

h) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal 
güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge   

ı) 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname   
i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz   
j) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)   
k) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h – ı bentlerinde 

istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”   
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l) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-
Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi 

m) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 
m2 veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m2 konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim 
etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi 
gerekmektedir. 

Tüzel Kişiler için;  
a) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası   
b) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi   
c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri   
d) İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı, 

imza sirküleri ve/veya vekaletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi  
e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi   
f) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal 

güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge   
g) 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname  
h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz   
ı) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)    
i) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen 

evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”   
j) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-

Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi 
k) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 m2 

veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m2 konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim 
etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi 
gerekmektedir. 

6) İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, İHALE ZARFLARINI 31 
AĞUSTOS 2022 TARİH SAAT 14:30 A KADAR, ATATÜRK MAHALLESİ, KAZIM DİRİK 
CADDESİ NO: 46 GÜZELBAHÇE / İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, GÜZELBAHÇE 
BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE VERECEKLERDİR. 

7) İhale zarfına belge asılları koyulacaktır. İstekliler isterlerse, ihale öncesinde, belge 
asıllarını göstermek kaydıyla, idarece aslı görülmüştür kaşeli belgeleri koyabilirler. (idarece aslı 
gibidir işlemi yapılır.)  

8) İhale doküman bedeli 500,00 TL (beş yüz lira) dır. Doküman bedeli, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İstekliler, makbuz ile birlikte, Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne gelerek, ihale dokümanını CD formatında tutanakla teslim alacaklardır. 

9) İhale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi 
internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. 

10) İstekliler, CD ile birlikte aldıkları dizi pusulasına göre, ihale dokümanını kontrol 
edeceklerdir. CD içinde bir sorun olması durumunda derhal idareye bilgi verecek ve idare gereken 
düzeltmeyi yapacaktır 

11) İstekliler, ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer 
alan koşul ve kuralları,  istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır 

12) Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme 
yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir. 

13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.  
    9563/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bitlis Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel 

numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedeli yazılı bulunan taşınmaz 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle mülkiyet satış 

ihalesi yapılacaktır. 

1- İDARENİN 

a) Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS 

b) Telefon : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126) 

c) İhale Dokümanının Görülebileceği Adres   : Belediye Başkanlığı Binası Destek 

Hizmetler Müdürlüğü  

d) İnternet Adresi : www.bitlis.bel.tr 

2- İHALE TARİHİ : Aşağıya çıkartılmıştır. 

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu 

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ : Aşağıya çıkartılmıştır. 

Sıra 

No 
VASFI MAHALLE 

İMAR 

DURUMU 

ADA 

NO 

PARSEL 

NO 

TAPU 

ALANI     

(m²) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati

1 Arsa Hersan 

Eğitim 

Tesisi 

Alanı 

551 131 18.818,00 26.721.560,00 8.016.468,00 26.08.2022 10:00

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş 

bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

İhale için teklif verecek olanların 500,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır. 

6- İsteklilerden istenilen belgeler. 

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir; 

6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge, 

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

belge ve imza sirküleri.  

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

6.4. İsteklinin % 30 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat 

Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler 

olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak 

verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat hesabı 
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(Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması 

şarttır. 

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri. 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 

verilir) 

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz. 

6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel 

tarihli belge. 

6.10. İlimiz Merkez Hersan Mahallesi 551 ada 131 parsel sayılı taşınmaz imar planında 

Eğitim Tesisi Alanı olması, amacı dışında kullanılamayacağı ve kamu yararı da gözetilmek üzere 

ihaleye iştirak edecek alıcılar vakıf olacaktır. Buna istinaden iştirakçilerin vakıf olduğuna dair 

belge, 

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) 

başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır. 

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz. 

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. 

10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı 

bir talepte bulunamazlar. 

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi 

ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, taşınmaz satışlarının tamamı peşin 

ödenecektir. 

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta 

Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde 

iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 
STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2022/815260 
1- İdarenin 
a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No. 14 06100  Yenişehir/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73 
      Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01 
c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr   
2- İhale Konusu Malın 
a) Adı, niteliği, türü  
ve miktarı      : Yaş Pancar Posası Paketleme Makinalarında kullanılmak 

üzere, teknik özellikleri Teknik Şartnamede belirtilen; 
     ♦ 750 mm x 1.500 m – 25 mikron ölçülerinde 1.160 adet-rulo 

; 500 mm x 1.800 m - 25 mikron ölçülerinde 2.000 adet-rulo 
ve 375 mm x 1.500 m - 25 mikron ölçülerinde 560 adet-rulo 
olmak üzere toplam 3.720 adet-rulo Streç Film (A Grubu) ve  

     ♦ 1.250 mm x 3.600 m ölçülerinde 256 adet-rulo ; 1.100 mm x 
3.000 m ölçülerinde 384 adet-rulo ve 700 mm x 3.000 m 
ölçülerinde 224 adet-rulo olmak üzere toplam 864 adet-rulo 
Balya Filesi (B Grubu) satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : İhale konusu Streç Film ve Balya Fileleri; Ağrı, Erciş, Kars ve 
Uşak Şeker Fabrikalarının malzeme ambarlarına araç üzerinde 
teslim edilecektir.  

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 3. Kat 

Toplantı Salonu 
b) Son teklif verme (ihale)  
tarihi ve saati : 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14:00 
4- İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
5- İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No:14 06100 
Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare 
sorumlu tutulamayacaktır.) 

7- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İhale Streç Film (A Grubu) ve Balya Filesi (B 
Grubu) olarak konu bazında kısmi teklife açıktır. 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli İznik Belediye Başkanlığından: 
İHALE KATILIM ŞARTLARI 

Mahalle Ada Parsel Niteliği Alanı Tahmini Bedel 
Geçici 

Teminat 
İhale 
Saati 

Elbeyli 1411 1 Arsa 6.995,26 m2 7.694.786,00 TL 230.844,00 TL 14:00 
Elbeyli 1400 1 Arsa 4.348,35 m² 4.783.185,00 TL 143.496,00 TL 14:05 

 Nitelikleri 
Tahmini 
Bedelleri, 
Geçici 
Teminatları, 
İhale Saatleri Elbeyli 1398 1 Arsa 6.777,16 m2 7.454.876,00 TL 223.646,00 TL 14:10 

Alınacağı Yer 
İznik Belediye Başkanlığı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:65A İznik / BURSA İhale 

Şartname ve 
eklerinin; 

Hangi 
Şartlarda 
Alınacağı 

İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 200,00.-TL bedel  karşılığında satın  almaları zorunludur. 
İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Mali Hiz. 
Müdürlüğü Gelir Şefliği’ne yatırılacaktır. 

Yapılacağı 
Tarih 

25.08.2022  

Yapılacağı Yer 
Belediye Hizmet Binası  Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN 
Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu Selçuk Mahallesi  
Rauf Denktaş Caddesi No:65B İznik/BURSA 

İhalenin; 

Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif (artırma) usulü. 

Verileceği Yer 
Belediye Hizmet Binası  Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN    Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis 
Toplantı Salonu Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:65A İznik/BURSA adresinde toplanacak  
Komisyona verilecektir. 

Tekliflerin; 
Son Teklif 
Verme Tarihi 
ve Saati 

İhalelerin yapılacağı tarihlerde (25.08.2022)   saat: 11:00 

İhaleye katılma belgeleri; İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 
komisyona sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası  
b) Gerçek kişi istekliler; 
1- İkametgah belgesi  
2- Noterden tasdikli imza beyannamesi  
3- Muhtarlıktan veya noterden alınmış nüfus cüzdan sureti  
4- İznik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge  

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik 
eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri  

d) Ortak katılım olması halinde  (örneği şartname ekinde verilen) Ortak Girişim 
Beyannamesi  

e) Vekaleten katılınması halinde, katılanın  Noter tasdikli Vekaletnamesi ve noter tasdikli 
imza beyannamesi  

f) 2886 sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat 
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
h) Yer görme belgesi (örneği şartname ekinde verilmiş taraflarca onaylı olacak) 
ı) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve 
saate kadar, ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 9343/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Tarihi 26.08.2022 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri https: 

Miktarı Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) Adet M3/Ster/K 

Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

1 KEMER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   13415 927,55 1 135,00 3.757,00 

2 ÇAKIRLAR OİŞ İbreli Dikili Ağaç   26600 1806 1 500,00 27.090,00 

3 KEMER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   183 160,663 1 580,00 2.796,00 

4 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1073 211,34 1 1.005,00 6.372,00 

5 SİVRİDAĞ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   916 576,268 2 1.050,00 18.152,00 

6 KEMER OİŞ İbreli Dikili Ağaç   13045 13175,138 1 1.330,00 525.688,00 

7 KONYAALTI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1256 1266,73 1 1.500,00 57.003,00 

8 SİVRİDAĞ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2148 1207,078 1 1.500,00 54.319,00 

9 DOYRAN OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2223 1716,292 1 1.550,00 79.808,00 

10 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   1461 476,485 1 1.573,00 22.485,00 

11 KONYAALTI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   844 554,376 1 1.600,00 26.610,00 

12 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   3356 1079,17 1 1.632,00 52.836,00 

13 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç   518 338,87 1 1.686,00 17.140,00 

14 SİVRİDAĞ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2765 2210,415 1 1.700,00 112.731,00 

15 KIRKGÖZ OİŞ İbreli Dikili Ağaç   2126 1046,254 1 1.900,00 59.636,00 

  TOPLAM     71929 26752,629 16 19.241,00 1.066.423,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 16 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda  7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile 

vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  12  

(Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi 

peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 

40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres: Sedir Mah. Vatan Cad. No:2 Muratpaşa/ANTALYA 

Telefon: 0(242) 345 1448 

Fax No: 0(242) 345 7235 

 9253/2-1 

—— • —— 
500 GR TİREBOLU ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 600.000 adet, 500 gr Tirebolu Çayı Kutu İskeleti %20 artar 

- azalır   toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık 

İhale Usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.09.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te 

açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İstekliler ihale konusu mal alımına kısmi teklif veremezler. 

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale   Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

    9559/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 
belirtilen taşınmazın satışı işidir. 

Mahalle Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat 

Beştepe 9665 1 4.289,25 m² 
Konut+Ticaret (E:1.50 

Yençok: 8 Kat) 
5.000,00 TL 21.446.250,00 TL 645.000,00 TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 
alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 
konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.  

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 31.08.2022 Çarşamba Günü Saat 15:00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 31.08.2022 Çarşamba Günü Saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 
 Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
 a)  Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
 b)  Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
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 c)  Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 
bildirmesi,  

 ç)  Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 
tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

 d)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
 e)  Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
 f)  İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
 g)  Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
 ğ)  Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
 h)  Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    9473/1-1 

—— • —— 
ANTALYA-ALANYA OTOYOLU PROJESİ 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI,  

İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İŞİ İHALESİ 

EK İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
 9540/1-1 

—— • —— 
ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU PROJESİ 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI,  

İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İŞİ İHALESİ 

EK İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
 9541/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, 

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

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

1- İdarenin Adresi : Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. Şanlıurfa 

Valiliği A Blok Kat:2 Halliye/Şanlıurfa 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

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

Yapım İşi  

b) Yapılacağı Yer : Halliye/ŞANLIURFA 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 30/06/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 45.015.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.350.450 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 01/09/2022, Saat:10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

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

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

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

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

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

aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

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

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

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

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

39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

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

bankalardan alınacak belge.  

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

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

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Paşabağı Mah. 

Cumhuriyet Cad. Şanlıurfa Valiliği A Blok Kat:2 Halliye/ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir 

veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

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

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    9591/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından: 

PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI 
A. Genel 
(1) T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen özel bilgi 

ve ihtisas gerektiren projelerde görev almak üzere, 3238 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamında, 97 (doksan yedi) Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam edilecektir. 

B. Sınav Başvuru Şartları 
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde sayılan genel şartları taşımak, 
(2) İngilizce alanında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) 

geçerliliği olan en az (B) seviye puana (en az 80 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak, 

(3) İşbu ilan metninin “C. Başvuruya Açık Pozisyonlar” başlığında yer alan başvuru 
kodlarının altında belirlenen, 

a) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, başvuru kodu altında 
yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden 
mezun olmak, 

b) Özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak, 
c) Alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği özel bilgi, ihtisas alanı, iş tecrübesi vb. 

hususlara ilişkin diğer şartları taşımak. 
C. Başvuruya Açık Pozisyonlar 
Her başvuru kodu, farklı açık pozisyonlar için oluşturulmuştur. 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-1.1 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Metalurji 
ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya 
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İşletme, İktisat, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, 
Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Savunma sanayii sektöründe program ve/veya proje 
yönetimi faaliyetleri 
• Proje performans ölçümü ve raporlaması 
• Risk Yönetimi 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

•  İş Zekâsı Raporlama Programı kullanımı bilgisine sahip 
olmak 
•  İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak 
•  Temel İstatistik bilgilerini haiz olmak 
•  Prince2, PMP-Project Management Professional 
sertifikalarına sahip olmak 
•  Veri görselleştirme konusunda bilgi sahibi olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Radar, Elektronik Harp, Komuta Kontrol Sistemleri, 

Muhabere Sistemleri veya Algılayıcı Teknolojileri 

alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 

olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

- 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.2 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme 

Bilimi ve Teknolojileri 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah 

ve mühimmat sistemleri veya bunların alt sistemlerinden 

herhangi birinde malzeme (Demir-çelik, Demir-dışı metal, 

kompozit, polimer, seramik-ileri teknoloji ve/veya zırh 

seramikleri vb.) kullanımına yönelik en az 5 yıl tecrübe 

sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem 

ve alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test, 

doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi 

sahibi olmak veya bunlara yönelik çalışma yapmış olmak 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 

yüksek lisans yapmış olmak 

• Savunma sanayii uygulamalarında kullanılan kritik 

kimyasallar, piroteknik gibi konularda bilgi sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.3 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Roket ve füze sistemleri, silah ve mühimmat sistemleri 

veya insansız/otonom sistemleri veya bunların alt 

sistemlerinde kullanılan elektronik aksamlar, gömülü 

yazılım, kontrol sistemleri, elektro-optik sistemler, güdüm 

sistemleri ve elektro-mekanik sistemleri konularının 

herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 
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Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Roket ve füze sistemleri ile silah ve mühimmat 

sistemlerinin, deniz ve kara platformları ile 

insansız/otonom sistemlere entegrasyonu konusunda 

tecrübe sahibi olmak 

• Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem 

ve alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test, 

doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi 

sahibi olmak veya bunlara yönelik çalışma yapmış olmak 

• Sistem mühendisliği alanında tecrübeli olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.4 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah 

ve mühimmat sistemleri, insansız ve otonom sistemleri 

veya bunların alt sistemlerinde kullanılan mekanik ve 

elektromekanik sistemler ile sistem mühendisliği 

alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 

olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Sistem Mühendisliği (INCOSE CSEP, vb.) sertifikasına 

sahip olmak 

• Roket ve füze sistemleri ile silah ve mühimmat 

sistemlerinin, deniz ve kara platformları ile 

insansız/otonom sistemlere entegrasyonu konusunda 

tecrübe sahibi olmak 

• Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen platform, sistem 

ve alt sistemlerin malzeme seçimi, tasarım, test, 

doğrulama ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi 

sahibi olmak veya bunlara yönelik çalışma yapmış olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-1-2.5 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Endüstri Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Kara araçları, deniz araçları, roket ve füze sistemleri, silah 

ve mühimmat sistemleri, insansız ve otonom sistemler 

veya bunların alt sistemlerinin herhangi birinde en az 5 yıl 

sistem mühendisliği tecrübesine sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Sistem Mühendisliği (INCOSE CSEP, vb.) sertifikasına 

sahip olmak 

• Özel bilgi ve ihtisas alanında belirtilen sistemler 

kapsamında tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim 

süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-2-1.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: İnşaat projelerinde projelendirme, yapım/kontrol 
konularında ve kabul faaliyetlerinde en az 5 yıl tecrübe 
sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri 
hakkında bilgi sahibi olmak ve/veya sertifika sahibi olmak 
• Mesleki çizim ve hesap programlarına hakim olmak 
(Autocad vb.) ve/veya sertifika sahibi olmak 
• İnşaat yapım projeleri ile Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi mevzuatına hakim olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-2-2.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: İşletme, İktisat, İstatistik, Maliye, Finans ve Bankacılık, 
Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme 
Bilimi ve Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Mali tahmin ve mali analiz modellerinin geliştirilmesi 
• Ana sistemlerin veya sermaye yatırım programlarının 
yaşam döngüsü maliyetlerinin değerlendirilmesi 
• Mali ve muhasebe politikalarının geliştirilmesi 
• Bilanço analizi ve mali tabloların okunarak analiz 
edilmesi 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Platformlar, silahlar ve ilgili destek teçhizatı dahil 
olmak üzere askeri silah sistemleri/ekipmanları hakkında 
geniş bir bilgiye sahip olmak 
• İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisansı yapmış olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-1.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlar 
• Savunma sanayii projeleri yönetimi 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Asker zırhlı araçların (tekerlekli ve paletli) bakım 
onarımı hakkında tecrübe sahibi olmak 
• İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-3-1.2 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her 

birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Proje Yönetim faaliyetleri 

• Entegre Lojistik Destek faaliyetleri 

• Kalifikasyon ve Test faaliyetleri 

• Savunma alanında yürütülen kara araçları proje 

faaliyetleri 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• İnsansız Sistemler ve/veya Modernizasyon Projeleri 

alanında (tercihen insansız kara araçları) görev almış ya da 

akademik çalışma yapmış olmak 

• Haberleşme Sistemleri ve Veri Aktarımı (data-link, RF 

vb.) alanlarında bilgi sahibi olmak 

• Kara Sistemleri Otonomisi alanında bilgi sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Elektronik Sistemleri, EO/IR, Akustik, Aviyonik ve 

Seyrüsefer Sistemleri alanlarından en az bir tanesinde 

• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 

bir tanesinde 

• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 

• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.2 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
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Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Elektronik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Silah 
Sistemleri, Uzay ve Uydu Sistemleri alanlarından en az bir 
tanesinde 
• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 
bir tanesinde 
• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 
• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.3 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Elektronik Harp ve Radar Sistemleri 
• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 
bir tanesinde 
• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 
• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.4 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Bilgi Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yazılım, 
Simülasyon Sistemleri alanlarından en az bir tanesinde 
• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 
bir tanesinde 
• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 
• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.5 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, 
Uzay Mühendisliği 
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Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Silah, Roket, Füze ve Mühimmat sistemleri 
alanlarından en az bir tanesinde 
• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 
bir tanesinde 
• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 
• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.6 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, 
Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Sabit Kanat Platformları ve Sistemleri, Döner Kanat 
Platformları ve Sistemleri, Uzay ve Uydu Sistemleri 
alanlarından en az bir tanesinde 
• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 
bir tanesinde 
• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 
• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.7 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Kırıkkale 

Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme 
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kimya 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Ağır silahlar, hafif silahlar ve mühimmat alanlarından 
en az bir tanesinde 
• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 
bir tanesinde 
• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 
• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.8 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: İstanbul 
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Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Gemi platformları ve sistemleri 

• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 

bir tanesinde 

• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 

• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.9 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Görev Yeri: Gölcük/Kocaeli 

Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Gemi platformları ve sistemleri 

• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 

bir tanesinde 

• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 

• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.10 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Yalova 

Öğrenim Bölümü: Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Gemi platformları ve sistemleri 

• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 

bir tanesinde 

• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 

• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-2.11 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: İstanbul 

Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği 
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Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlarda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Hafif silahlar ve mühimmat alanlarından en az bir 

tanesinde 

• Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi alanlarından en az 

bir tanesinde 

• Test ve değerlendirme 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Askeri standartlar konusunda bilgi sahibi olmak 

• Savunma sanayii tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-3.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Malzeme 

Bilimi ve Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi 

birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Turboşaft/Turbojet/Turboprop/Turbofan Motor 

Sistemleri 

• Motor Performansı 

• Aerodinamik (Kompresör, Türbin, Yanma Odası) 

• Mekanik Sistemler & Aksesuarlar 

• Motor Dinamiği 

• Malzeme (Malzeme Uygulama Mühendisliği, Malzeme 

Testleri, Hasar Analizleri ve Metalografi) 

• Yapısal Parçalar Mekanik Tasarım 

• Motor Bakım ve Tamir 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Havacılık motorları konusunda tecrübe sahibi olmak 

• Savunma Sanayii tecrübesi sahibi olmak 

• Savunma Sanayi proje yönetimi konusunda tecrübe 

sahibi olmak 

• Uluslararası/Yabancı firmalarla teknik/sözleşme 

müzakeresi konusunda tecrübe sahibi olmak 

• Tasarım, test, doğrulama, kalite yönetim süreçleri ve 

sertifikasyon konularında bilgi sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-3.2 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon 

Mühendisliği 
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Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi 

birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Gömülü Yazılım 

• Haberleşme Protokolleri 

• Mikrodenetleyiciler 

• Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri 

• Ada/C/C++ Programlama Dili 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• DO-178, DO-254, DO-330 Standartları konusunda 

tecrübe sahibi olmak 

• Havacılıkta Kullanılan Veri Yolları (RS422, 

ARINC429 vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak 

• Havacılık motorları konusunda tecrübe sahibi olmak 

• Savunma Sanayii tecrübesi sahibi olmak 

• Savunma sanayii proje yönetimi konusunda tecrübe 

sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-3-3.3 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

Otomotiv Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi 

birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• İçten yanmalı motorların 1/3 boyutlu analizi ve/veya 

tasarımı 

• İçten yanmalı motor baz motor parçalarının 

geliştirilmesi 

• İçten yanmalı motor kalibrasyonu, test ve tasarım 

doğrulaması 

• Transmisyon ve aktarma organları analizi ve/veya 

tasarımı 

• Transmisyon ve aktarma organları test ve tasarım 

doğrulaması 

• Proje yönetimi faaliyetleri 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Otomotiv ve savunma sanayii sektöründe tecrübe ve 

bilgi sahibi olmak 

• Savunma Sanayi proje yönetimi konusunda tecrübe ve 

bilgi sahibi olmak 

• Tasarım, test, doğrulama, kalite yönetim süreçleri 

konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak 

• Proje yönetimi alanında uluslararası geçerliliği olan 

sertifikasyon sahibi olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-3-4.1 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 

Mekatronik Mühendisliği 
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanların her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 

olmak: 
• Sistem, alt sistem, malzeme, bileşen (metal vb.), 
mekanizma alt parçaları tasarım ve üretimi (ulusal ve 
uluslararası projelerde) 
• Alt sistem, malzeme, bileşen mekanik, elektromekanik, 
mekatronik, elektrik-elektronik konularında 
araç/teçhizat/platformların konfigürasyon çözümleri 
• Proje yönetimi faaliyetleri 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Projelerdeki araç/otomotiv/platform konfigürasyon 
değişimlerinde yeni ürün devreye alma ve değişiklik süreç 
yönetimi ve uygulaması konularında tecrübeye sahip 
olmak 
• Alt sistem/ malzeme/ bileşenlerin tasarım, üretimi ve 
bu alandaki uluslararası konularda Kalite Yönetim 
Sistemi, Havacılık Kalite Yönetim Sistemi 
bilgi/sertifikalarına veya tecrübeye sahip olmak 
• Sektörel bazda ve alt sistem bileşen malzeme bazında 
proje faaliyetleri, proje devreye alma, proje yönetimi, 
proje takibi konularında sektör ve kullanıcı makamlara 
çözüm sunabilecek tecrübede çalışmalar yapmış olmak 
• Araç/Otomotiv ve alt parçaları konusunda envanter 
bilgisine sahip olmak ve yerlileştirme projeleri/çalışmaları 
yapmış olmak 
• FMEA, PPAP, Kalite Sistemi ve MSA, SPA, CATIA 
vb. program ve uygulama/analiz tecrübesine sahip olmak 
• Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri 
hakkında bilgi sahibi olmak 
• Havacılık, savunma ve güvenlik projelerinde görev 
almış olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-3-4.2 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, 
Kimya Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği 
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Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanların her birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak: 
• Savunma ve güvenlik ile ilgili kara, hava ve deniz 
alanlarında askeri konularda 
• Askeri harekatların özellikleri ve analizi konusunda 
• Savunma ve güvenlik alanında teknik, taktik ve lojistik 
konularında 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Harekat alanlarında kullanılan sistem/alt 
sistem/teçhizatlar ile ilgili bilgi sahibi olmak 
• Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak 
• Savunma, askeri ve güvenlik alanlarında kurslara veya 
eğitimlere katılım sağlamış olmak ve/veya bu kapsamda 
sertifika sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-4-1.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 
Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Roket/füze sistemleri veya uydu fırlatma sistemlerinde 
herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Füze, Uydu Fırlatma 
teknolojileri veya alt sistemleri ile ilişkili konularda 
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-1.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Bilgisayar ağları, veri merkezleri veya bilgi güvenliği; 
mimarisi, teknolojileri ve yönetimi alanlarından herhangi 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 
• Siber güvenlik, siber savunma/saldırı, bulut güvenliği, 
güvenlik duvarı, son kullanıcı güvenliği, web güvenliği, 
DLP veya yazılım geliştirme metodolojileri ve süreçleri 
alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak 
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Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Siber güvenlik veya bilişim sistemleri konularında 
proje yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• Büyük veri ve yapay zekâ uygulamaları konularında 
bilgi sahibi olmak 
• Nesnelerin interneti (IOT) ve/veya IOT güvenliği 
konularında bilgi sahibi olmak 
• Ulusal ve uluslararası bilgi güvenliği standartları 
konusunda tecrübe sahibi olmak 
• Kriptoloji, kriptografik algoritmalar, kuantum kripto 
çalışmaları vb. konularda bilgi sahibi olmak 
• Askeri sistemler/platformlar ile tedarik zincirinde siber 
güvenlik yaklaşımları konularında bilgi sahibi olmak, 
• Bilgi teknolojileri sertifikalarına (CCNA, Linux, 
Microsoft vb. sertifikaları) sahip olmak 
• Bilgi güvenliği sertifikalarına (CISSP, CISM, CISA, 
CEH vb. sertifikaları) sahip olmak 
• Proje yönetimi sertifikalarına (PMP-Project 
Management Professional, PMI-ACP, ACM) sahip olmak 
• CTF vb. yarışma deneyimleri/derecelerine sahip olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-5-2.1 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlardan herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe 
sahibi olmak: 
• Haberleşme Sistemleri 
• Radar Elektronik Harp, 
• Muhabere Elektronik Harp 
• Sistem Mühendisliği 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• PMP-Project Management Professional Sertifikasına 
sahip olmak 
• Aviyonik sistem entegrasyonu konularında bilgi sahibi 
olmak 
• Sertifikasyon süreçlerinde bilgi sahibi olmak  

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-5-2.2 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem 
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği 
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Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Sistem Mühendisliği uygulamaları, Elektronik Harp 

veya Hava Aracı Üzerine Sistem Entegrasyonu ve 

Sertifikasyonu alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl 

tecrübe sahibi olmak 

• Proje yönetimi konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi 

olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri 

hakkında bilgi sahibi olmak 

• İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak 

• PMP Sertifikasına sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-2.3 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesinde en az 5 yıl 

tecrübe sahibi olmak: 

• Radar Sistem Mühendisliği 

• RF/Mikrodalga Teknolojileri 

• Anten Teknolojileri 

• Sinyal/Veri İşleme Algoritmaları 

• Makine/Derin Öğrenme Algoritmaları 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 

yüksek lisans yapmış olmak 

• Savunma Sanayii Projelerinde tasarım, geliştirme, 

üretim, sistem entegrasyon, test/doğrulama, platform 

entegrasyon süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak 

• PMP-Project Management Professional Sertifikasına 

sahip olmak 

• INCOSE CSEP Sertifikasına sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-2.4 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, 

Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gemi İnşaatı 

ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
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Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Elektronik Harp Kendini Koruma sistemlerine yönelik 
IR, UV füze ikaz sistemleri/radar, lazer ikaz almaç 
sistemleri/ karşı tedbir uygulama sistemleri/kendini 
koruma sistemlerin sahada etkinliğine yönelik test ve test 
sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik ihtisas/sahte 
hedef teknolojileri ve uygulama alanları/bilişsel elektronik 
teknolojileri alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl 
tecrübe sahibi olmak 
• Sistem mühendisliği, proje yönetimi veya sözleşme 
yönetimi alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe 
sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Saha tecrübesi, test tecrübesine (NATO tatbikatları, 
canlı füze atışlı testler) sahip olmak 
• Aviyonik sistem entegrasyonu konusunda bilgi sahibi 
olmak 
• Askeri serifikasyon süreçleri alanında tecrübe sahibi 
olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-3.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Optik Tasarım 
• Elektro Optik Görüntüleme Sistemleri 
• Termal Görüntüleme Sistemleri 
• Gece Görüş Sistemleri 
• LIDAR/LADAR 
• Lazer Mesafe Bulucu ve Lazer İşaretleyici 
• Gimballi Sistemler 
• Yapay Zeka ve Derin Öğrenme 
• Nesne sınıflandırma 
• Askeri Hava Araçları 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 
yüksek lisans yapmış olmak 
• Tasarım, test doğrulama ve kalite yönetim süreçleri 
hakkında bilgi sahibi olmak 
• Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak 
• Proje yönetimi, sözleşme yönetimi veya risk yönetimi 
deneyimine sahip olmak 
• Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip 
olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-5-3.2 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az 5 

yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Yazılım Sistem Tasarımı veya Yazılım Test 
Teknolojileri veya Veri Bilimi veya Büyük Veri 
Teknolojileri alanlarının herhangi birinde 
• Yapay Zekâ veya Makine Öğrenme veya Derin 
Öğrenme alanlarının herhangi birinde 
• Sistem Tasarımı veya Mimari Tasarım alanlarının 
herhangi birinde 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim 
bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak 
• Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip 
olmak 
• Proje yönetimi, sözleşme yönetimi veya risk yönetimi 
deneyimine sahip olmak 
• Yazılım Geliştirme Süreçleri hakkında bilgi sahibi 
olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-5-3.3 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Modelleme ve Simülasyon 
• Yapay Zeka 
• Oyun Teknolojileri 
• Bilgisayar Grafikleri 
• Coğrafi Bilgi Sistemleri 
• Askeri Kara Araçları 
• Askeri Hava Araçları 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Modelleme ve Simülasyon, Yapay Zeka, Oyun 
Teknolojileri, Bilgisayar Grafikleri, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri, Askeri Kara Araçları, Askeri Hava Araçları 
konularının herhangi birinde yüksek lisans yapmış olmak 
• Tasarım, test doğrulama ve kalite yönetim süreçleri 
hakkında bilgi sahibi olmak 
• Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak 
• Proje yönetimi veya sözleşme yönetimi veya risk 
yönetimi deneyimine sahip olmak 
• Teknik doküman gözden geçirme deneyimine sahip 
olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-5-3.4 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

İşletme, İktisat 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının 

herbirinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 

• Özel Kuvvet Operasyonlarında kullanılan muhtelif silah 

ve mühimmat ve/veya bunların kullanımı 

• Özel kuvvetlerde kullanılan eğitim ve simülasyon 

sistemleri ve/veya bunların kullanımı 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Askeri tedarik projelerinde görev yapmış olmak 

• Özel Kuvvet Harekâtlarına yönelik planlama, 

operasyon ve eğitim konularında görev yapmış olmak 

• Serbest paraşütçü eğitimi almış olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Bilgisayarlı Görü, Otonomi, Robotik, Yapay Zekâ 

Teknolojileri (Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, 

Pekiştirmeli Öğrenme) veya Büyük Veri Teknolojileri/ 

Araçları alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe 

sahibi olmak 

• Yazılım Teknolojileri alanında en az 5 yıl tecrübe 

sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Yapay Zeka, Büyük Veri, Otonomi veya Robotik ile 

ilgili projelerde proje üyesi veya yöneticisi olarak çalışmış 

olmak 

• Yapay Zeka, Büyük Veri, Otonomi veya Robotik 

alanında eğitim almış veya bu alana yönelik yarışmalarda 

başarı elde etmiş olmak 

• Proje süreçlerinde deneyimli olmak 

• Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak 

• Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri 

hakkında bilgi sahibi olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.2 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Haberleşme Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan 
teknolojilerden herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak: 
• Taktik Veri Bağları 
• Tasarsız Askeri Haberleşme Ağları 
• Elektronik Harp 
• 4G/5G 
• Milimetre Dalga Boyu Haberleşme 
• Yazılım Tanımlı Ağlar 
• Yazılım Tanımlı Telsizler 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Proje süreçlerinde deneyimli olmak 
• Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.3 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya, Kimya 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Savunma ve/veya Havacılık alanlarından herhangi 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 
• Malzeme Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan 
teknolojilerden en az 3 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak: 
• Metalik Malzemeler 
• Kompozit Malzemeler 
• Malzeme Şekillendirme 
• Balistik Malzemeler 
• Korozyon 
• Kaplama 
• İkincil İşlem 
• Eklemeli İmalat 
• Alaşım Geliştirme 
• Test, Kaynak, Tamir, vb. 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 
 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 
• Sistem Mühendisliği tecrübesine sahip olmak 
• Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• Teknoloji Yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.4 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, 

Biyomühendislik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Fizik, 
Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik 
Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Nükleer 
Enerji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en 
az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 
• Aşağıda yer alan teknolojilerden en az 1 tanesinde en 
az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma 
(KBRN) teknolojileri 
• KBRN Tehditleri kimliklendirme teknolojileri 
• KBRN Tespit ve Teşhis 
• KBRN Korunma 
• Dekontaminasyon Teknolojileri 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 
• Laboratuvar tecrübesine sahip olmak 
• Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak 
• Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak 
• Saha tecrübesine sahip olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.5 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Kimya Mühendisliği, Kimya, Makine Mühendisliği 
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: 
 

• Savunma, Havacılık, Roket/Füze veya Ar-Ge 
alanlarından 
herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 
• Tahrip Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan 
teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak: 
• Patlayıcılar 
• Yakıtlar 
• Pirotekni 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 
• Enerjik malzemeler alanında laboratuvar ortamında 
çalışmış olmak ve söz konusu alanda süreç ve ekipman 
konularında bilgi sahibi olmak 
• Patlayıcı Modelleme Yazılımları (ANSYS AUTODYN, 
LS-DYNA, ABACUS, EXPLICIT vb.) hakkında bilgi 
sahibi olmak 
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Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Roket/Füze Harp Başlığı Teknolojilerinde bilgi sahibi 
olmak 
• Roket/Füze Motor Teknolojilerinde bilgi sahibi olmak 
• Silah sistemleri ve askeri mühimmat konularında bilgi 
sahibi olmak 
• Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak 
• Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.6 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en 
az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 
• Algılayıcı Teknolojileri konusunda aşağıda yer alan 
teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak: 
• Çeşitli algılayıcı malzeme tasarım, üretim, geliştirme 
süreçleri 
• Mikrofabrikasyon ve algılayıcı teknolojileri 
• Akustik algılayıcı teknolojileri ve malzemeleri 
• Mikro elektromekanik sistemler aygıtlarının 
geliştirilmesi, üretimi, karakterizasyonu 
• MEMS (Mikrobolometre) 
• Süperörgü 
• MCT 
• QWIP 
• Indiyum Galyum Arsenür (InGaAs) 
• Indiyum Antimonür (InSb) 
• Elektrooptik görüntüleme teknolojileri 
• Fotonik aygıtlar 
• Soğutma teknolojileri (Stirling kriyojenik, Joule-Thomson)

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 
• Savunma sanayii firmaları ya da araştırma 
kuruluşlarında çalışmış olmak 
• Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak 
• Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak 
• İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-5-4.7 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya 

Mühendisliği, Kimya, Fizik, Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Savunma veya Ar-Ge alanlarından herhangi birinde en 

az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 

• Algılayıcı teknolojileri konusunda aşağıda yer alan 

teknolojilerden en az 1 tanesinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 

olmak: 

• Çeşitli algılayıcı malzeme tasarım, üretim, geliştirme 

süreçleri 

• Mikrofabrikasyon ve algılayıcılar 

• Algılayıcı yazılımı tasarımı ve testi 

• Yarı iletken teknolojilerine yönelik olarak epitaksiyel 

katman, algılayıcı malzeme, sensör bütünü, tümleşik devre 

tasarımı, geliştirilmesi ve testleri 

• Mikrodalga aygıt teknolojilerine yönelik tasarım, 

üretim ve test, Elektromekanik sistemler, gömülü yazılı 

tasarım, üretim ve test 

• Navigasyon Sistemleri 

• Elektronik Harp Teknolojileri 

• Radar Teknolojileri 

• Milimetredalga (MW), Terahertz Teknolojileri 

• Tümdevre (çip) tasarım, üretim, karakterizasyonu 

mikrofabrikasyon 

• Yarı iletken teknolojileri (SiGe BiCMOS, GaN ve InP) 

• Kuantum Teknolojileri ve malzemeleri 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 

yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 

• Savunma sanayi firmaları ya da araştırma 

kuruluşlarında çalışmış olmak 

• Sistem mühendisliği tecrübesine sahip olmak 

• Proje yönetimi tecrübesine sahip olmak 

• Teknoloji yönetimi tecrübesine sahip olmak 

• İleri düzeyde MS Office bilgisine sahip olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Hava Aracı-Sistem Entegrasyonu, Elektronik Harp 
sistemleri veya Radar alanlarının herhangi birinde 
• Sistem mühendisliği süreçleri ve hava aracı 
sertifikasyon süreçleri 
• Tedarik projelerinde analiz değerlendirmeleri ve onay 
süreçleri ile ürün kabul test işlemleri 
• Uluslararası projelerde 
• Teklif hazırlanması ve değerlendirilmesi 
• Proje yönetimi 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Sözleşme hazırlanması ve taraflarla müzakere edilmesi 
ve sözleşmelerin yönetilmesine yönelik süreçlerde aktif 
olarak görev almış olmak 
• PMP-Project Management Professional Sertifikasına 
sahip olmak 
• Uçak bakım kursu almış olmak 
• Sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlık ve 
uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik süreçlerde tecrübe 
sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.2 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: RF Elektronik herhangi birinde Harp veya Radar 
Sistemleri alanlarından en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Proje yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak 
• RF Sistem Entegrasyonu alanında tecrübe sahibi olmak 
• RF tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri 
konularında bilgi sahibi olmak 
• Hava aracı radar ve elektronik harp alanında tecrübe 
sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.3 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 
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Öğrenim Bölümü: Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, 
Makine Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Hava Aracı Sertifikasyonu ve Uçuş Kontrol Sistemleri 
alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

Hava Aracı Alt Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.4 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Elektro-Optik (EO) sistemler alanında en az 5 yıl tecrübe 
sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

•  Proje yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak 
• EO Sistem Entegrasyonu alanında tecrübe sahibi olmak 
• EO Tasarım, test, doğrulama ve kalite yönetim süreçleri 
konularında bilgi sahibi olmak 
• Hava Aracı EO Sistemler alanında tecrübe sahibi olmak

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-6-1.5 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının her 
birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Uçak bakım ve onarım süreçleri, lojistik modellemesi 
ve lojistik destek yönetimi 
• Sistem mühendisliği süreçleri ve hava aracı 
sertifikasyon süreçleri 

• Tedarik projelerinde analiz değerlendirmeleri ve onay 
süreçleri ile ürün kabul test işlemleri 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Sözleşme hazırlanması ve taraflarla müzakere edilmesi 
ve sözleşmelerin yönetilmesine yönelik süreçlerde aktif 
olarak görev almış olmak  
• PMP-Project Management Professional Sertifikasına 
sahip olmak 
• Uluslararası projelerde deneyimli olmak 
• Teklif hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda 
tecrübe sahibi olmak 
• Proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak 
• Uçak bakım kursu almış olmak 
• Sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlık ve 
uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik süreçlerde tecrübe 
sahibi olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-6-2.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Uçak Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Hava araçlarına yönelik olarak tasarım, sistem 

mühendisliği veya proje yönetimi alanlarından herhangi 

birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Elektronik harp konusunda bilgi sahibi olmak 

• Pilotaj ve seyrüsefer konularında bilgi sahibi olmak 

• İHA tasarım, üretim, test veya proje yönetim 

konularında bilgi sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.1 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe 

sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test, 

doğrulama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.2 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Ankara 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Sualtı Akustik Teknolojileri veya Sonar Sistemleri 

alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi 

olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca-En 

az orta seviye) 

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Sualtı Akustik 

Teknolojileri veya Sonar Sistemleri ile ilişkili konularda 

yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 

• Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına 

sahip olmak 

• Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon 

süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.3 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Görev Yeri: Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Savaş Yönetim Sistemleri, Elektronik Destek, Elektronik Harp 

veya Muhabere alanlarından herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe 
sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Savaş Yönetim Sistemleri, 
Elektronik Destek, Elektronik Harp veya Muhabere 
teknolojilerinden en az biri ile ilişkili konularda 
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 
• Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına sahip olmak 
• Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon süreçleri 
hakkında tecrübe sahibi olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.4 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6 
Görev Yeri: • Ankara (2) 

• Gölcük/Kocaeli (1) 
• Tuzla/İstanbul (1) 
• Yalova (1) 
• İstanbul (1) 

Öğrenim Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Sistem mühendisliği ve standartlarında (INCOSE, IEC 
15288, MIL-STD-499 vb.) en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak 
• Aşağıda yer alan Sistemlere yönelik teknolojilerden en az biri 
için tasarım, doğrulama, niteliklilik, platform entegrasyon süreçleri 
hakkında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• RF / Mikrodalga/Anten/Radar 
• Elektro-Optik 
• Akustik 
• Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her birinde en 
az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• Askeri Standartlar ve uygulamaları 
• Muhrip Sınıfı (Korvet, Fırkateyn, Destroyer gibi.) Gemiler 
• Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda gereksinimlere 
dönüştürülmesine yönelik görüşmelerin gerçekleştirilmesi 
• Sözleşme görüşmeleri ve yönetimi 
• Gereksinim türetme, atama, takip etme, 
dokümantasyon, gözden geçirme faaliyetleri 
• Gereksinim geçerleme ve doğrulama faaliyetleri 
• Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test içeriklerinin 
belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim kümeleri ile 
ilişkilendirilmesi 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler : 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde akustik, 
RF-Radar ve Elektronik Harp, Silah ve Mühimmat (füze; orta, uzun 
menzilli vb.), Optik Sistemler konularına ilişkin yüksek lisans 
ve/veya doktora yapmış olmak 
• Görev senaryoları konusunda bilgi sahibi olmak 
• İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca veya Rusça) 
• PMP-Project Management Professional Sertifikasına sahip olma 
• Sistem Mühendisliği INCOSE Sertifikasına sahip olmak 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.5 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Gölcük/Kocaeli 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Askeri Gemi (tercihen Denizaltı) Elektrik Sistemleri 
alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Elektrik güç analizi, kablo donatım kontrolü, 
pano/ekipman bağlantıları konusunda bilgi sahibi olmak 
ve gemi elektriği tasarım, platform entegrasyon, 
test/gereksinim doğrulama süreçleri hakkında tecrübe 
sahibi olmak 
• Gemi elektriği alanındaki askeri standartlar ve 
uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak 
• Sözleşme maddelerinin tersane faaliyetleri kapsamında 
takibini yapmak, sistem/ekipmanların garanti sürecini 
takip etmek, yerli/yabancı yükleniciler ve askeri tersane 
yetkilileri ile birlikte periyodik olarak toplantılar icra 
ederek koordinasyonu sağlayıp proje faaliyetlerini 
sürdürmek 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.6 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Gölcük/Kocaeli 

Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Askeri Gemi (tercihen Denizaltı) Elektronik Sistemleri 
alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Savaş yönetim sistemleri, elektronik destek, elektronik 
harp ile muhabere sistemleri alanında bilgi sahibi olmak 
ve gemi elektroniği tasarım, platform entegrasyon, 
test/gereksinim doğrulama süreçleri hakkında tecrübe 
sahibi olmak 
• Gemi elektroniği alanındaki askeri standartlar ve 
uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak 
• Sözleşme maddelerinin tersane faaliyetleri kapsamında 
takibini yapmak, sistem/ekipmanların garanti sürecini 
takip etmek, yerli/yabancı yükleniciler ve askeri tersane 
yetkilileri ile birlikte periyodik olarak toplantılar icra 
ederek koordinasyonu sağlayıp proje faaliyetlerini 
sürdürmek 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.7 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Tuzla/İstanbul 
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Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi 
olmak 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test, doğrulama 
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Savaş Yönetim 
Sistemleri, Elektronik Destek, Elektronik Harp veya 
Muhabere teknolojilerinden en az biri ile ilişkili konularda 
yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak 
• Sistem mühendisliği deneyimine ya da sertifikasına sahip 
olmak 
• Tasarım, üretim, test, doğrulama ve kalifikasyon süreçleri 
hakkında tecrübe sahibi olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.8 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 
Görev Yeri: • Yalova 

• Ankara 
Öğrenim Bölümü: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Gemi Elektronik Sistemleri alanında en az 5 yıl tecrübe 
sahibi olmak 
• Aşağıdaki teknoloji alanlarında yer alan Sistemlere yönelik 
tasarım, doğrulama, niteliklilik, platform entegrasyon 
süreçleri hakkında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak: 
• RF/ Mikrodalga/Anten/Radar 
• Elektro-Optik 
• Akustik 

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

Askeri Gemi Elektronik Sistemleri tasarım, test, doğrulama 
süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak 

 
Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.9 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 
Görev Yeri: Yalova 
Öğrenim Bölümü: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Askeri Gemi inşa, tasarım, test, doğrulama süreçleri hakkında 

en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak 
Tercihen Sahip Olunması Beklenen 
Özellikler: 

• Üniversitelerin gemi inşa bölümünde lisans, yüksek lisans 
ve/veya doktora yapmış olmak 
• Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her 
birinde tecrübe sahibi olmak: 
• Askeri Standartlar ve uygulamaları 
• Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda 
gereksinimlere dönüştürülmesine yönelik görüşmelerin 
gerçekleştirilmesi 
• Gereksinim türetme, atama, takip etme, dokümantasyon, 
gözden geçirme faaliyetleri 
• Gereksinim doğrulama faaliyetleri 
• Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test içeriklerinin 
belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim kümeleri ile 
ilişkilendirilmesi 
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Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.10 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 

Görev Yeri: Tuzla/İstanbul 

Öğrenim Bölümü: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: Otonomi alanında en az 5 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

Tasarım, test, doğrulama süreçleri hakkında tecrübe sahibi 

olmak 

 

Başvuru Kodu: SSB-2022-6-3.11 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 

Görev Yeri: • Gölcük/Kocaeli 

• Tuzla/İstanbul 

• Yalova 

• İstanbul 

Öğrenim Bölümü: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

Özel Bilgi ve İhtisas Alanı: • Aşağıda yer verilen özel bilgi ve ihtisas alanlarının her 

birinde en az 5 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak: 

• Gemi Dizaynı alanı 

• AVEVA, RHINO, MAXSURF vb. dizayn programları 

• Gemi inşasında Türk Loydu Kuralları başta olmak 

üzere diğer uluslararası norm/standartlar 

• Gemi İnşası; tasarım ve inşa süreci ve döngülerinin 

kilometre taşları 

• Muhrip Sınıfı (Korvet, Fırkateyn, Destroyer gibi.) 

Gemiler 

• Kullanıcı ihtiyaçlarının beklentiler doğrultusunda 

gereksinimlere dönüştürülmesine yönelik görüşmeler 

• Sözleşme görüşmeleri ve yönetimi 

• Gereksinim türetme/atama/takip etme/dokümantasyon/ 

gözden geçirme 

• Gereksinim geçerleme ve doğrulama faaliyetleri 

• Test ve değerlendirme kapsamında ilgili test 

içeriklerinin belirlenmesi ve testlerin ilgili gereksinim 

kümeleri ile ilişkilendirilmesi 
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Tercihen Sahip Olunması Beklenen 

Özellikler: 

• Üniversitelerin yukarıda yer alan öğrenim bölümlerinde 

gemi tasarım/inşa konularına ilişkin yüksek lisans ve/veya 

doktora yapmış olmak 

• Baş Mühendis, 2. Mühendis veya 3.Mühendis STCW 

Belgesine sahip olmak 

• Görev senaryoları konusunda bilgi sahibi olmak 

• İkinci yabancı dil belgesine sahip olmak (Almanca veya 

Rusça) 

• PMP-Project Management Professional Sertifikasına 

sahip olmak 

• Sistem Mühendisliği INCOSE Sertifikasına sahip 

olmak 

• Kaynak Sertifikasına sahip olmak 

D. Başvuru Şekli 

Adayların 12.09.2022 - 26.09.2022 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki 

(www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurmaları ve aşağıda 

belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 26.09.2022, Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 

18:00’a kadar) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler elektronik ortamda 

alınacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

E. İstenen Belgeler 

Adaylar başvuruları esnasında başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre 

değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması, istenen belgelerden herhangi birinin eksik 

olması veya yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. İstenen 

belgeler aşağıda sıralanmaktadır: 

a) Özgeçmiş, 

b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf, 

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından 

onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu 

Yükseköğretim Mezun Belgesi, 

d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları 

Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen 

puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili sonuç belgesi, 

e) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi (Tüm SGK Uzun Vade 

Hizmet Dökümü barkodlu ve içeriğinde İş Yeri Unvan Listesi bulunan) 

F. Giriş Sınavına Çağrı 

(1) Başvurduğu ilanda yer alan şartları sağlayan ve giriş sınavına katılmaya hak 

kazananların ad ve soyadları, sınav tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet (www.ssb.gov.tr) 

sitesinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
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(2) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma 

şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Bunlardan giriş sınavına girmiş 

olanların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

G. Giriş Sınavı 

(1) Giriş sınavı iki aşamalı sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. 

(2) Giriş sınavının ilk aşamasında, başvuran adaylardan ilanda yer alan şartları 

sağlayanların, ihtiyaç duyulan pozisyon için belirtilen özel bilgi ve ihtisas alanlarına ilişkin 

uzmanlık seviyeleri ölçülecektir. İlk aşamada yapılan sınav sonucu başarılı bulunan adaylar ikinci 

aşama sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

(3) Giriş sınavının ikinci aşamasında, adayların teknik kapasitesi ve iş tecrübesinin ihtiyaç 

duyulan projelere uygunluğu, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin pozisyona 

uygunluğu değerlendirilecektir. 

(4) Giriş sınavının birinci ve ikinci aşamasında başarılı sayılabilmek için, 100 (yüz) puan 

üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Başarı 

puanı, komisyon üyeleri tarafından her bir aday için verilen puanların aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanmaktadır. 

(5) Giriş sınavı başarı puanı ikinci aşamada gerçekleştirilecek sınavın sonucudur. 

(6) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır. 

H. Değerlendirme, İlan ve Atama 

(1) Giriş sınavının ikinci aşamasında başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle 

sıralama yapılarak asıl ve varsa yedek adaylar belirlenecektir. 

(2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) asıl ve varsa 

yedek listeler belirtilerek ilan edilecektir. 

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) 

ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir. 

(4) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların yerine, göreve başladıktan 

sonra ölüm veya istifa hallerinde başarı sırasına göre yedek listeden aday çağrılabilir. 

(5) Yedek listede yer alan adayların hakları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olup daha 

sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. 

(6) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma 

Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

İ. Bilgi Alma 

(1) İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 

Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 97 00 ve (312) 411 96 85 

numaralı telefonlarından edinilebilecektir. 

 9000/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü'ne 2547 sayılı 
Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve 
Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak 
Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS 
(en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı 
diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen 
belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle 
süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi: 15.08.2022 
Son başvuru tarihi: 29.08.2022 
Ön değerlendirme tarihi: 31.08.2022 (Sonuçlar http://mssf.bilkent.edu.tr/iletisim adresinde 

yayınlanacaktır.)  
Giriş sınav tarihi: 05.09.2022 
Sonuç açıklama tarihi: 06.09.2022 
FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 
BÖLÜM: Müzik Bölümü 
AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Viyola alanında İngilizce eğitim veren bir kurumdan doktora veya 

sanatta yeterlik derecesine sahip olmak. Farklı yaş gruplarıyla viyola eğitim deneyimi bulunması. 
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 

Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 9460/1-1 
—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 
1.356 ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna 
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 
istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır. 

2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir. 
3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 

15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak 
alınacaktır.  

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde 
karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde 
kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.  

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 
alınacaktır. 

5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır. 
6. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

S.N. Unvanı Meslek Adı Kadro Sayısı 
1 Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1.356 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
    9577/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 
Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın 
Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel 
şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

A‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 
belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 
başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

B – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI 
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora 
diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil 
Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet 
cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 
istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer 
örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi 
içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi 
ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya 
başvurabilirler. 

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET 
KAD. 

DER.
AÇIKLAMA 

Temel Tıp Bil.Böl.  

Tıbbi Biyokimya ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Tıbbi biyokimya alanında 

doktora yapmış olup kütle 

spektrometresi ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ 

 

 

 

Temel Tıp Bil.Böl. 

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Tıbbi Parazitoloji alanında 

doktora yapmış olup sıtma ile 

ilgili in vitro çalışmalar yapmış 

olmak. 
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Dahili Tıp Bil.Böl. 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu üzerine çalışma 

yapmış olmak. 

Dahili Tıp Bil.Böl.  

Tıbbi Genetik ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini 

Biyomühendislik alanında 

tamamlamış olup tendon ve 

kemik doku mühendisliği 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak 

Dahili Tıp Bil.Böl. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Çocuklarda alerji üzerine 

çalışmaları olmak. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bil.Böl. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı 

olmak. 

Ebelik Böl.  

Ebelik ABD 
Doçent 1 1 

Ebelik anabilim dalı doktora 

mezunu olup ebelik alanında 

doçentliğini almış olmak. SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
Hemşirelik Böl.  

Hemşirelikte Yönetim ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Hemşirelikte Yönetim anabilim 

dalında yüksek lisans ve 

doktorasını tamamlamış olmak. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

Yapı ABD 
Doçent 1 1 

Doçentliğini inşaat mühendisliği 

alanında almış olup hatalı 

onarılmış kolonların 

güçlendirilmesi üzerine 

çalışmaları olmak. 

Tarih Bölümü  

Yeniçağ Tarihi ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Tarih anabilim dalında doktora 

yapmış olup Osmanlı 

Devleti’nde hudut belirleme 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Tarih Bölümü 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 

ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Tarih anabilim dalında doktora 

yapmış olup Cumhuriyet dönemi

hükümet politikaları üzerine 

çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü  

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Doktorasını Biyoloji alanında 

yapmış olup Kanser ilaç 

öncülleri üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümü  

Uluslararası Finansman ABD 

Doçent 1 2 

Doçentliğini makro iktisat 

alanında almış olup, ekonomik 

büyüme konusunda çalışmaları 

olmak. 
İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Böl.  

Siyaset ve Sosyal Bilimler 

ABD 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Kamu yönetimi anabilim dalında

doktora yapmış olup yerel 

yönetimlerde demokrasi 

konusunda çalışmaları olmak. 

    9471/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adaylar, başvurularını, 15-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun 

ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri 

Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.  

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-

kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-

kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini 

karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.  

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.  

İlan edilen kadrolara başvuran adayların basılı olarak bir adet hazırlayacakları yayın 

dosyalarına; 

1- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili 

maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri 

(https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) 

2- Diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak 

belgeler geçerlidir) 

3- Kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge 

geçerlidir.), 

4- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi 

kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen 

“Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan 

alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme 

Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi 

Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam 

Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu 

belgeyi alabilirler.), 

5- Özgeçmiş formu, Akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri 

gerekmektedir (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_belge_form web adresinden 

temin edilebilir.) 
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Ek olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin birer kopyası ve Nüfus cüzdanı 

sureti (e-Devlet üzerinden alınacak) ile Fotoğraf (2 ad.) da başvurulan birime iletilmelidir. 

Profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt 

okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçentlik kadrosu için 6 adet 

taşınabilir bellek ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 adet taşınabilir bellek ile 5 

adet (yaklaşık A4 kağıdı boyutlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır ve başvurular şahsi olarak yapılacaktır. 

FAKÜLTE/ ENSTİTÜ 

ANABİLİM/ ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

ECZACILIK FAKÜLTESİ  

Farmakognozi Doktor Öğretim Üyesi(2)  1 

Farmasötik Botanik Doktor Öğretim Üyesi(3)  1 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

Bizans Sanatları  Doçent(4)  1 

Klinik Psikoloji Doçent(5)  1 

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Doktor Öğretim Üyesi(6)  1 

Gelişim Psikolojisi Doktor Öğretim Üyesi(7)  1 

Sistematik Felsefe ve Mantık Doktor Öğretim Üyesi(8)  1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ  

Fen Bilgisi Eğitimi Doçent(9)  1 

Matematik Eğitimi Doçent(10)  1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(11)  1 

Okul Öncesi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(12)  1 

FEN FAKÜLTESİ  

Analitik Kimya  Doçent(13)  1 

Polimer Kimya  Doçent(14)  1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

Sosyal Hizmet Doktor Öğretim Üyesi(15)  1 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Toplum Beslenmesi Doçent(16)  1 

Diyetetik Doktor Öğretim Üyesi(17)  1 

TIP FAKÜLTESİ 

Üroloji Profesör(1)(18)  1 

Göğüs Hastalıkları Profesör(1)(19)  1 

Aile Hekimliği Doçent(1)(20)  1 

Radyasyon Onkolojisi Doçent(1)(21)  1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi(1)(22)  1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi(1)(23)  1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi(1)(24)  1 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi(1)(25)  1 

Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi(1)(26)  1 

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ 

Nüfusbilim Profesör(1)(27)  1 
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AÇIKLAMALAR 

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

başarmış olmaları şarttır.  Bu sınavlar,  ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/ 

atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir. 

2. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,  Farmakognozi Doktora derecesine sahip olmak. 

3. Farmasötik Botanik alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

4. Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi mimarisi hakkında çalışmalar yapmış olmak  

5. Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında, Doçentlik unvanını Klinik/Uygulamalı 

Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 

6. Modern Sanat ve Osmanlı/Cumhuriyet Modernleşmesi ve Sanatı hakkında çalışmalar 

yapmış olmak. 

7. Doktora derecesini Genel Psikoloji (Gelişim Psikolojisi) alanında almış olmak, Gelişim 

Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

8. Sistematik Felsefe alanında çalışmaları olmak. 

9. Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanından almış olmak. 

10. Doçentliğini Matematik Eğitimi alanından almış olmak. 

11. Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından almış olmak. 

12. Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanından almış olmak. 

13. Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Analitik Kimya alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

14. Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Polimer Kimyası alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

15. Sosyal Hizmet alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. 

16.  Beslenme ve Diyetetik alanında lisans, Doktora derecesi ve Doçentlik unvanına 

sahip olmak.  

17.  Beslenme ve Diyetetik alanında lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. 

18. Üroloji alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Anatomi Doktora derecesine sahip 

olmak,  

19. Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yandal uzmanı 

olmak. 

20. Aile Hekimliği Uzmanı olmak. 

21. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak. 

22. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Çocuk Nörolojisi yandal uzmanı olmak,  

23. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Çocuk Hematoloji-Onkoloji yandal 

uzmanı olmak. 

24. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Neonatoloji yandal uzmanı olmak. 

25. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi 

alanında lisansüstü derecesine sahip olmak. 

26. Korneal çapraz bağlama alanında çalışmalar yapmış olmak. 

27. Demografi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, göç alanında ders vermiş ve 

çalışmalar yapmış olmak. 

İlan olunur. 9579/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Enstitümüz Fen Fakültesi Fotonik Bölümü Fotonik Anabilim Dalı doçent kadrosuna 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. maddesi ile ""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 alım yapılacaktır. 

1- İstenen Belgeler: 

Kadro 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, 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 Resmi 

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. 

İLAN NO FAKÜLTE 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN ADT DRC AÇIKLAMA 

2022-15 Fen Fakültesi Fotonik Doçent 1 1 

MEMS ve mikro 

sistem teknolojileri ve 

optik, fotonik 

konularında bilimsel 

çalışmaları ve yayınları 

bulunmak. 

    9387/1-1 
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Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Başvuru Tarihi : 15.08.2022 

Son Başvuru Tarihi : 29.08.2022 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca 

aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne 

başvurmaları gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat 

edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, 

Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 

gerekmektedir. 

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ 

BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan kadronun, 

birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir) 

2 - YÖK Formatlı Özgeçmiş ve Yayın listesi  

3 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 

4 - Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5 - Adli Sicil Belgesi 

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) 

Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması 

gerekir. 

7- Yabancı Dil Belgesi  

8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı 

kurumdan veya e-Devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

9 - Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent için 1 adet 

dosya 4 adet CD veya Flash bellek, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD veya flash 

bellek 

10 - Aday tarafından doldurulacak Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atanma puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat 
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11- Tecrübe Belgesi (resmi veya özel kurumlardan alınmış ilanda aranılan tecrübe ve 

süreyi taşıdığına dair belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte teslim 

edilecektir.) 

12 - Adayların https://orcid.org/  adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 

digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri 

13 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve 

eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 

tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. 

(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

14 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan kadronun, birimi, 

unvanı ve adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir) 

2 - YÖK Formatlı Özgeçmiş 

3 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 

4 - Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5 - Adli Sicil Belgesi 

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

7-  Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) 

alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi. 

8 - Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri. 

9 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

10- Tecrübe Belgesi (resmi veya özel kurumlardan alınmış ilanda aranılan tecrübe ve süreyi 

taşıdığına dair belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte teslim 

edilecektir.) 

11 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve 

eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.  

12 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili 

birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

13 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 

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

edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

14 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
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Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için; 

Ön Değerlendirme Tarihi  : 31.08.2022 

Sınav Tarihi : 02.09.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 05.09.2022 

BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM / 

BİLİM DALI/ 

PROGRAM 

UNVANI 

ALINACAK 

KİŞİ 

SAYISI 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Uzmanlığını Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim 

Dalı alanından almış ve /veya Histoloji ve 

Embriyoloji Ana Bilim Dalında doktora yapmış 

olmak.  

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Fizyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Fizyoloji Ana Bilim Dalı alanından 

almış ve / veya Fizyoloji Ana Bilim Dalında 

Doktora yapmış olmak. * 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Üroloji Ana Bilim Dalı alanından 

almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nükleer Tıp Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı 

alanından almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nükleer Tıp 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı 

alanından almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı alanından almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı alanından almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Farmakoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Uzmanlığını Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı 

alanından almış ve /veya Tıbbi Farmakoloji Ana 

Bilim Dalında doktora yapmış olmak.  

Meslek 

Yüksekokulu 
Eczacılık 

Eczane 

Hizmetleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Kimya, Kimya Mühendisliği veya Biyokimya 

lisans mezunu olmak. Bağımlılık toksikolojisinde 

yüksek lisans yapmış olmak. Biyoteknoloji 

alanında doktora yapmış olmak. Belgelemek 

kaydıyla Yükseköğretim kurumlarında en az 1 

(bir) yıl ders verme deneyimine sahip olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 
Eczacılık 

Eczane 

Hizmetleri 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya yüksek 

lisans / doktorasını Farmakoloji ya da Tıbbi 

Farmakoloji alanında yapmış olmak. 

* 23.11.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmeliğin” 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen koşulları sağlamış olmak. 

 9590/1-1 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR) 

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltilme Ölçütleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen 

bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus 

cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, 

doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 

Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 (bir) adet basılı fiziksel 

dosya ve 7 (yedi) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB 

flash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları 

gerekmektedir. 

Profesör kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen 

başvuru yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. 

Duyuru Başlama Tarihi   :15.08.2022 

Son Başvuru Tarihi          : 29.08.2022 

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır. 

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. 

No:1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0212 422 70 00 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

İLAN NO 

İKTİSADİ, 

İDARİ VE 

SOSYAL 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ARANAN NİTELİK 

Profesör Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

202208107 İşletme 

Çalışma Ekonomisi 

alanında doçentliğini 

almış olmak. 

1 - - 

Duyurulur. 

    9592/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 9574/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
 9575/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 

 

 



15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 15 Ağustos 2022 – Sayı : 31924

Sayfa

1

2

14

16

17

24

39

98

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


