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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti

sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletil-
mesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, yükseköğrenim öğrencilerine her ne ad altında olursa

olsun barınma hizmeti sunmak amacıyla açılan ve işletilen kurumları ve bu kurumlarda çalışan
personel ile barınan öğrencilere ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğre-
nim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 ve 188 inci maddelerine göre açılan ve işletilen yurtlar ile
21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa ve 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 184 ve 189 uncu maddelerine göre açılan ve işletilen sporcu eğitim
merkezleri ve olimpik hazırlık merkezleri, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve
Spor Federasyonları Kanunu kapsamındaki spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen
kamp merkezleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğ-

renci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 25/8/2011 tarihli
ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Apart: Bağımsız girişi bulunan bir binadan veya ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı

kuruma ait birden fazla bina ya da bağımsız bina bölümlerinden oluşan ve bağımsız her daire-
sinde bir veya birden fazla oda, mutfak, tuvalet, lavabo ve banyo bulunan yükseköğrenim öğ-
rencilerine barınma hizmeti sunan kurumu,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
ç) Bakanlık bilişim sistemi: Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlerin hızlı, güvenli, şef-

faf bir şekilde yürütülmesini, görev, yetki ve sorumlulukların takip edilmesini, hizmet sunu-
munun e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesini, etkin bir yönetim, iç kontrol ve denetim siste-
minin oluşturulmasını, bürokrasinin azaltılmasını, verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını
ve ihtiyaçlara göre raporlanmasını sağlamak amacıyla internet üzerinden çalışan sistemi, 

d) Barınma hizmeti: Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenimleri süresince barınma, bes-
lenme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu Yönetmelik kapsamında sayılan hiz-
metleri,

e) Ders yılı: Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimlerine göre derslerin başla-
dığı tarihten yarıyıl ve resmî tatiller dâhil olmak üzere derslerin bittiği tarihe kadar geçen sü-
reyi,

f) İl müdürlüğü: Kurumların bulunduğu ildeki gençlik ve spor il müdürlüğünü,
g) İl müdürü: Kurumların bulunduğu ildeki gençlik ve spor il müdürünü,
ğ) Kanun: 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri

Hakkındaki Kanuna Ek Kanunu,
h) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma

ruhsatı düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,
ı) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına yetkili gerçek kişiyi,
i) Kurum: Her ne ad altında olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre barınma hiz-

meti veren yeri,
j) Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı: Bu Yönetmelik kapsamında ba-

rınma hizmeti verecek kurumların açılıp faaliyet göstermesi için yetkili idareler tarafından ve-
rilen izni ve bu izin sonrası düzenlenen ruhsatı,

k) Kurum kapasitesi: Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak kurumda barınabi-
lecek en fazla öğrenci sayısını,

l) Kurum yönetim personeli: Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurunu,
m)  Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencileri ve Türkçe Öğretim Mer-

kezi öğrencilerini, 
n) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başlayacağı tarihe

kadar geçen süreyi,
o) Pansiyon: Bağımsız girişi bulunan bir binadan veya ortak bir taşınmazın üzerinde ta-

mamı kuruma ait birden fazla bina ya da bağımsız bina bölümlerinden oluşan, öğrenci odaları ve
ortak kullanım alanları bulunan, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunan kurumu,

ö) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında kurumda çalışan personelin tamamını,
p) Yönetici: Kurumu yönetmek üzere görevlendirilen müdür, müdür yardımcısını,
r) Yönetim memuru: Kurumda öğrenci kayıt kabul, devam/devamsızlık takibi ile alım,

satım, teslim alma ve benzeri nitelikteki iş ve işlemleri yapan, nöbet saatlerinde yönetici adına
kurum yönetimini üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre
vekalet eden ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeli,
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s) Yurt: Bağımsız girişi bulunan bir binadan veya ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı
kuruma ait birden fazla bina ya da bağımsız bina bölümlerinden oluşan, öğrenci odaları ve
ortak kullanım alanları bulunan, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmetlerinin toplu ola-
rak sunulduğu kurumu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler 

Temel esaslar
MADDE 5- (1) Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden

her ne ad altında olursa olsun yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler ile
öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez.

(2) Kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde, 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış
olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan-
dırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya hakla-
rında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik
Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.

(3) Kurum binaları, her yıl 1 Temmuz ve 15 Ağustos tarihleri arasında yangın, elektrik
tesisatı, ısınma sistemi, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili
bölümleri, mühendis odaları veya ilgili mevzuatına göre alanında yetkilendirilmiş kişi, kurum
veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirilir. Ders yılı içinde yeni açılan kurumlar öğ-
renci kayıt işlemi yapmadan önce bu kontrolleri yaptırıp raporları düzenlettirir. Düzenlenen
raporlar kurum tarafından Bakanlık bilişim sistemine yüklenir ve denetlemeye yetkili olanlara
sunulmak üzere kurumda muhafaza edilir. Kurum binalarında güvenlik önlemlerinin alınması
ve gerekli kontrollerin usulüne uygun yaptırılmasına ilişkin sorumluluk ilgili kuruma aittir.

(4) Kurum binalarında yangın ve depreme ilişkin mevzuatta yer alan yükümlülüklerin
yerine getirilmesi zorunludur.

(5) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi zo-
runludur.

(6) Kurumların bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri Bakanlık bilişim sistemi
üzerinden gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumların Türleri ve Bölümleri

Kurumların tip, tür, bina ve bina bölümlerine ilişkin esaslar
MADDE 6- (1) Kurumlar sadece kız veya sadece erkek öğrenciler barınacak şekilde

açılır ve işletilir.
(2) Kurumlar yurt, pansiyon veya apart türünde barınma hizmeti verebilirler.
(3) Kurum binaları, bina bölümleri ve bunların donatımına ilişkin standartlar Bakanlıkça

belirlenir.
(4) Kurum binaları, öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
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Ancak kurumların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için düzenlenmiş alanları, öğretim yılı
içinde öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde kâr amaçlı olmayan  sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetler için kullandırılabilir.

(5) Kurumlar, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen tür
haricinde farklı şekillerde barınma hizmeti veremezler.

(6) Kurumlar ile alkollü içki servisi yapılan yerler farklı bağımsız girişleri olsa bile
aynı binada bulunamaz.

(7) Kurum binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği
veya depolandığı yerler arasındaki emniyet mesafelerinin belirlenmesinde 27/11/2007 tarihli
ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Ko-
runması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 14/8/1987  tarihli ve 87/12028 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Mal-
zemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kulla-
nılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümleri saklıdır.

(8) Kurum binaları ve bahçelerinde elektronik haberleşme istasyonu bulunamaz.
(9) Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması gerekli kültür varlıkları listesine alınan

binalarda barınma hizmeti vermek için bu Yönetmelikte belirtilen şartlara ilaveten 21/7/1983
tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uyarınca alınmış
izin aranır.

(10) Kurumlar; fiziki özellikleri ile işletme ve hizmet kalitesine göre Bakanlıkça belir-
lenen usul ve esaslar doğrultusunda sınıflandırılabilir.

Kurum kapasitesi
MADDE 7- (1) Kurumlara kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı veril-

mesinde türlerine ve asgari kapasitelerine göre;
a) Yurt için en az otuz öğrenci,
b) Pansiyon için en az yirmi öğrenci,
c) Apart için en az on öğrenci,
barındırma yeterliliği şartı aranır.
(2) Kurum kapasitelerinin tespit edilmesine ilişkin usul, esas ve standartlar Bakanlıkça

belirlenir.
Yerleşim planı
MADDE 8- (1) Kurumlar, türlerine göre yerleşim planı düzenler.
(2) Yerleşim planlarında, binanın arsaya yerleşimine, bahçesine, her kata ait ayrı ayrı

odaların, koridorların ve diğer bölümlerinin krokilerine ve yangın merdiveninin bulunduğu ko-
num ile çıkış kapılarına yer verilir.

(3) Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
(4) Yerleşim planında belirtilen öğrenci odalarında kapasiteden fazla öğrenci barındı-

rılamaz.
(5) Yerleşim planında il müdürlüğünün onayı alınmadan değişiklik yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurucu ve Personele İlişkin Hükümler

Kurucu ve kurucu temsilcisi
MADDE 9- (1) Kurucu, özel barınma hizmetlerinin yürütülmesi için Bakanlıkça be-

lirlenen fiziki ve idari şartları sağlamakla sorumludur. 
(2) Gerçek kişi kurucu ve kurucu temsilcisi, yetkilerini başka bir kişiye devredemez,

yetkilerini kullanmak üzere vekil tayin edemez.
(3) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde

ilgili bakanlık ve kurumların görüşleri üzerine Bakanlığın izni ile yükseköğrenim öğrencilerine
yönelik yurt veya pansiyon açılabilir.
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(4) Yabancı uyruklu kurucular tarafından açılan kurumların yöneticilerinden en az bi-
rinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.

(5) Kurucu ve kurucu temsilcisi, Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
şartları taşımak zorundadır.

(6) Denetim veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatı iptal edilen kurumların kurucuları ile kurumun kapatılmasına sebep olan eylemlerinin
tespiti halinde kurucu temsilcileri, beş yıl geçmeden tekrar kurum açamaz, bir kurumu devra-
lamaz veya bir kurumun ortağı ve kurucu temsilcisi olamaz.

(7) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda, kurucu temsilcisinin Kanunun 1 inci madde-
sinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kurucu temsilcisi olma şartlarını kaybettiğinin
tespit edilmesi veya ölümü halinde, şartları taşıyan başka bir temsilci üç ay içinde usulüne göre
seçilip il müdürlüğüne bildirilir. 

(8) Gerçek kişi kurucunun ölümü hâlinde mirasçılık belgesinde belirtilen kanuni mi-
rasçılar kendi aralarından birini üç ay içinde kurucu olarak belirler. Ancak her hâlde kanuni
mirasçıların kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde tüzel
kişiliğe dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine veya bir başka kurucuya devretmeleri
gerekir. Bir yıl içinde tüzel kişiliğinin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması du-
rumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(9) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu tem-
silcisi olması halinde yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen hükümler diğer kurumları hak-
kında da uygulanır.

(10) Bu Yönetmelik kapsamında, kurucu temsilcisi değişikliği amacıyla başvuru yapan
kurumların talepleri;

a) Müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimler sonucunda
kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesi, 

b) Kurucunun veya kurucunun tüzel kişilik olması halinde ise yönetim organlarının
üyeleri, kurucu temsilcisi ve personelin, Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
şartları sağlaması,

sonrasında değerlendirmeye alınır.
(11) Kurucu ve kurucu temsilcisine ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirle-

nir.
Personele ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) Kurumlar çalıştırmak istedikleri personeli çalışma izni almak üzere

il müdürlüğüne bildirir.  Nitelik ve şartları uygun bulunanlara il müdürlüklerince Bakanlık bi-
lişim sistemi üzerinden üç iş günü içerisinde çalışma izni verilir. Personel, çalışma izni almadan
işe başlatılamaz.

(2) Kurum müdürlerinin en az lisans mezunu olması gerekir.
(3) Kurumlarda görev alan müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurlarının, kız öğ-

rencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren
kurumlarda erkek olması şarttır. Kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda temizlik
hizmeti veren görevlilerin de kadın olması şarttır. Sadece kurum müdürü için bu madde hü-
kümleri haricinde bir görevlendirme, il müdürü onayı ile yapılabilir.

(4) Müdür, göreve başladıktan sonra mevzuat, kurum yönetimi, kurumun fiziki ve hiz-
met standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında Bakanlıkça
düzenlenecek eğitim programına katılmak zorundadır. 

(5) Müdür, öğrencilerin huzur, güven ve sağlığının korunması ile dengeli beslenmesin-
den ve kurumun mevzuata uygun bir şekilde yönetilmesinden sorumludur. Müdürün izinli ol-
ması nedeniyle geçici olarak görevinde bulunmadığı hallerde yerine varsa müdür yardımcısı,
yoksa yönetim memurlarından birisi en fazla altı ay süreyle vekâleten görevlendirilir.
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(6) Kurum, ihtiyaç duyulması halinde en az ön lisans mezunu müdür yardımcısı çalış-
tırabilir.

(7) Kurumlarda Bakanlıkça belirlenecek sayıda yönetim memuru çalıştırılır. Yönetim
memurluğu için en az ön lisans mezunu olma şartı aranır. Kurumda müdür yardımcısı bulun-
ması halinde müdür yardımcısı sayısı kadar yönetim memuru çalıştırılması zorunlu değildir.

(8) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alı-
narak ihtiyaca göre Bakanlıkça belirlenecek sayıda hizmetli çalıştırılır.

(9) Beslenme hizmeti veren kurumlarda yemeğin kurumda yapılması halinde Milli Eği-
tim Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı aşçılık belgesi sahipleri, Mesleki Yeter-
lilik Kurumu aşçı mesleki yeterlilik belgesi bulunanlar, üniversiteler veya liselerin aşçılık ile
ilgili bölümlerinden mezun olanlar ya da aşçılıkla ilgili eğitim programlarına katıldığını bel-
geleyenler aşçı olarak çalıştırılır.

(10) Katı, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan
personel çalıştırılır. Kurum personelinden yetki belgesi bulunan personel de ek görev olarak
görevlendirilebilir. Kullanımı için bir yeterlilik istemeyen, yetkili servis marifetiyle periyodik
kontrolleri yapılan sistemlerle ısıtılan kurumlarda bu personel şartı aranmaz. Kurumlar, ısınma
ve soğutma sistemlerinin bakım ve kullanımları için hizmet alımı yapabilirler.

(11) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan ku-
ruluşlardan da hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş mün-
hasıran kurum yönetimine karşı sorumludur. Hizmet satın almak suretiyle kurumlarda çalıştı-
rılan personelin bilgileri kurum tarafından il müdürlüğüne bildirilir.

(12) Kurumlarda doktor, diyetisyen, gıda mühendisi veya gıda teknikeri, teknisyen,
sağlık memuru, hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri ile
şoför çalıştırılabilir.

(13) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde çalışan personelin, işe başlama tarihinden iti-
baren en geç üç ay içinde hijyen eğitim belgesi ile işe başlama tarihinden itibaren en geç on
gün içinde bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu alması zorunludur.

(14) Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve
genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsa-
mında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen
kurumlarda görevlendirilen personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.

(15) Personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda izin kullanır. Müdürün
yedi günü geçen izin kullanımı durumunda müdürlüğe vekâlet edecek personel bilgisi en geç
izin başlangıç tarihinde il müdürlüğüne bildirilir.

(16) Mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının
iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında kurum veya Bakanlık tara-
fından hizmet içi eğitim düzenlenebilir.

(17) Kurum yönetim personeli göreve başladıktan sonra bir yıl içerisinde yetkili kurum
ve kuruluşlardan ilk yardımcı belgesi veya ilk yardım sertifikası alır. 

(18) Kurumlarda çalıştırılacak personelde aranacak diğer şartlar Bakanlık tarafından
belirlenir.

(19) İl müdürlüğünce çalışma izni verilmiş olup herhangi bir kurumda çalışan personel,
çalıştığı kurumun kurucusuna ait olmak şartıyla başka kurumlarda da görevlendirilebilir.

(20) Kurumlar, görevden ayrılan personel bilgilerini üç iş günü içerisinde il müdürlü-
ğüne bildirir.

Görevlendirme
MADDE 11- (1) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda bu Yö-

netmelikte belirtilen şartları haiz olanlar arasından ilgili mevzuatı uyarınca kamu personeli gö-
revlendirilebilir.
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(2) Görevlendirme işleminin bu Yönetmeliğe uygun olmaması halinde durum yeniden
değerlendirilmek üzere ilgili kamu tüzel kişisine bildirilir.

(3) Görevlendirilen ve görevinden ayrılan personel üç iş günü içerisinde il müdürlüğüne
bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Açılış, Faaliyete Başlama ve Kapanış

Açılışa ilişkin esaslar
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlığın belirleyeceği esaslar doğ-

rultusunda Bakanlığın takip ve koordinasyona yönelik değerlendirmesini müteakip kurum açma
izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları valilikler tarafından verilir.

(2) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan kurumlara kurum açma izni ile işyeri açma ve
çalışma ruhsatı verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun şekilde alınmış
karar veya onaylarının bulunması gerekir.

Başvuru, başvurunun incelenmesi ve ruhsatlandırma
MADDE 13- (1) Kurum açmak isteyenler başvuru dilekçesi ve Bakanlıkça istenen ge-

rekli belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder.
(2) İl müdürlükleri bünyesinde yurt hizmetleri müdürü veya il müdürünün görevlendi-

receği ilgili şube müdürü veya yurt müdürü başkanlığında teknik personel, şef veya memurdan
oluşan en az üç kişilik inceleme komisyonu kurulur. Gerekli görülen hallerde birden fazla ko-
misyon kurulabilir.

(3) Kurum açmak üzere yapılan müracaat ile kurumun türü ve kapasitesinin bu Yönet-
melikte belirtilen esaslara uygun olup olmadığı ve kurum açılacak bina ile bölümlerinin, ku-
rumun türüne göre Bakanlıkça belirlenen standartları karşılayıp karşılamadığı hususları, ko-
misyonca düzenlenen inceleme raporu ile tespit edilir.

(4) İnceleme raporu sonucunda, şartları sağladığı tespit edilen başvuru sahiplerine, baş-
vuru tarihinden itibaren en geç kırk beş iş günü içerisinde kurum açma izni ve işyeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlenir.

(5) İnceleme raporunda eksiklik tespit edilmesi halinde, tespit edilen bu eksiklik başvuru
sahibine bildirilir.  Eksiklikler giderildikten sonra yeni bir dilekçe verilerek başvuru süreci ye-
niden başlatılır.

Kurum isimlendirme ve tabela
MADDE 14- (1) Kurumlara anlamlı, kurumun amacına uygun, ülkemizin milli ve manevi

değerlerini temsil eden Türkçe isimler verilir. Ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş
isimleri verilemez.

(2) Kurumlar tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma
izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanır.

(3) Kurumlar, adlarının yer aldığı tabelalarını Bakanlığın belirleyeceği şekil ve ölçülerde
dışarıdan görülebilir uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.

Faaliyete başlama
MADDE 15- (1) Kurum, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzen-

lendikten sonra öğrenci kaydı yapabilir ve faaliyetlerine başlayabilir. 
Kurumun devri 
MADDE 16- (1) Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel

kişiliğe devredilebilmesi için devretmek isteyen tarafından Bakanlıkça belirlenen belgelerle
birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin uygun görülmesi halinde Bakanlığın takip ve
koordinasyona yönelik değerlendirmesini müteakip il müdürlüğü tarafından kurumun devri
için onay verilir. Devir işlemi, devreden ve devralan arasında noter tarafından düzenlenen devir
senedinin il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren on beş iş günü içerisinde valilik tara-
fından sonuçlandırılır. 
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(3) Kurumun kurucusu olan şirketin türü veya unvanının değiştirilmesi ve bu değişik-
liğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması halinde kurucu temsilcisi, değişikliğin
yapıldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve değişikliğin yapıldığına dair yönetim ku-
rulu kararı ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder.

(4) Kurum devir işlemleri valilik tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş
sayılmaz.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında devir amacıyla başvuru yapan kurumların talepleri;
a) Müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimler sonucunda

kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesi,
b) Kurumu devralacak gerçek kişi kurucunun veya kurucunun tüzel kişilik olması ha-

linde ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin Kanunun 1 inci maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlaması,

sonrasında değerlendirmeye alınır.
(6) Devredilmek istenen kurum, yeni bir kurum statüsünde değerlendirilir. Değerlen-

dirmenin yapılmasında; devredilecek kuruma daha öncesinde mevzuat ile tanınan muafiyetler
dikkate alınmaksızın, bu Yönetmelik ve Bakanlık tarafından belirlenen esaslarda öngörülen
tüm şartlar aranır.

Kurumun nakli
MADDE 17- (1) Kurumun başka bir binaya nakledilmek istenmesi durumunda, Ba-

kanlıkça istenen belgelerle birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir.
(2) Nakil yapılacak bina ve bölümlerinin bu Yönetmelikle belirlenen esaslar ile kuru-

mun türüne göre Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olduğunun inceleme raporuyla tespit
edilmesi halinde, valilik tarafından kurum nakline izin verilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan
ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden yeni bina veya binalarda ba-
rınma hizmeti verilemez.

(3) Kurumların nakli ders yılı içerisinde yapılamaz. Ancak, yangın, deprem, sel, kentsel
dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi hallerden dolayı binanın aniden terk
edilmesi gereken durumda, nakledilecek binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin rapor
ile yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair raporun sunulması ve nakledilecek binanın
kapasitesinin öğrenci sayısına uygun olması şartıyla valiliğin izniyle ders yılı içinde de kurum
nakli yapılabilir. Kurum yeni binadaki faaliyetine geçici olarak bir yıl süreyle devam edebilir.
Bu durumda; 

a) Bir yılın sonunda şartları uygun bir binaya nakil işlemi gerçekleştirmeyen kurumlara
çalışanlar ile barınma hizmeti verdiği öğrencilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlandığının ispat
edilmesi ve nakle engel mazeretlerinin uygun bulunması şartıyla faaliyetlerine bir yıla kadar
daha mevcut binada devam etmeleri hususunda valilik tarafından geçici olarak izin verilebilir.

b) Verilen ek süre sonunda şartlara uygun bir binaya nakil izni almayan kurumların,
kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(4) Ders yılı içinde olmakla birlikte kurumda kayıtlı öğrencinin bulunmaması halinde,
ikinci fıkra kapsamında nakil ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri
yürütülebilir.

(5) İller arasında kurumların nakli yapılamaz.
Tür ve tip değişikliği
MADDE 18- (1) Kurumun tür ve tip değişiklikleri için Bakanlıkça istenen belgelerle

birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir.
(2) Türü değişecek kurumun bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ile Bakanlıkça belirlenen

standartlara uygun olduğunun inceleme komisyonu tarafından inceleme raporuyla tespit edil-
mesi halinde valilik tarafından tür değişikliğine izin verilir.
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(3) Kurumun yerleşim planı veya kapasitesinde değişiklik yapılmaksızın sadece kurum
tipinin kız veya erkek olmasına ilişkin değişiklik talepleri için inceleme raporu düzenlenmeden
gerekli inceleme ve kontroller yapılır. Uygun görülmesi halinde valilik tarafından tip değişik-
liğine izin verilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında tür değişikliği amacıyla başvuru yapan kurumların ta-
lepleri, müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimler sonucunda ku-
ruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesi
sonrasında değerlendirmeye alınır. 

Yerleşim planı ve kapasite değişikliği
MADDE 19- (1) Bina, blok veya kat düzenlenmesi yapmak suretiyle kapasite veya

yerleşim planında değişiklik yapılabilmesi için Bakanlıkça istenen belgelerle birlikte il mü-
dürlüğüne müracaat edilir. 

(2) Kapasiteye etki etmeyen yerleşim planı değişikliği başvurularında; binanın değişen
bölümlerine ilişkin hazırlanacak inceleme raporu ile bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve Ba-
kanlıkça belirlenen standartlara uygunluğun tespiti halinde, il müdürlüğü tarafından yerleşim
planı değişikliğine izin verilir.

(3) Kapasite değişikliğine ilişkin başvurularda; hazırlanacak inceleme raporu ile bu Yö-
netmelikte belirtilen şartlar ve Bakanlıkça belirlenen standartlara uygunluğun tespiti halinde
kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı valilik tarafından yeniden düzenlenir.

Kurucunun kurumu kapatması 
MADDE 20- (1) Kurum; kurucu veya kurucu temsilcisinin talebi üzerine valilik tara-

fından kapatılır.
(2) Kapatma işlemi olağanüstü haller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Ancak kurumda

kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda kapatma işlemi ders yılı içinde de yapılabilir. 
(3) Kapatma kararından en az bir ay önce il müdürlüğüne, personele ve öğrencilere ha-

ber verilir.
(4) Kapanan veya valilik tarafından kapatılan kurumların kurucusu ya da kurucu tem-

silcisi, personel ve öğrencilerle ilgili bütün defter ve dosya ile diğer evrakı, usulüne uygun şe-
kilde bir ay içerisinde il müdürlüğüne teslim eder. Kurumlarda tutulması gereken defter ve ka-
yıtların dijital ortamda tutulması halinde bir örneği kurucu ya da kurucu temsilcisi tarafından
onaylanarak il müdürlüğüne teslim edilir.

(5) Kapatma işlemleri sırasında  kurumda kalan öğrencilerin barınması konusunda ge-
rekli tedbirler kurucu tarafından alınır. 

Kurumun faaliyetine ara vermesi
MADDE 21- (1) Kurucu ya da kurucu temsilcisinin talebi üzerine valilik tarafından

kurumun faaliyetine ara verilebilir.
(2) Faaliyete ara verme olağanüstü haller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Ancak ku-

rumda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda ders yılı içinde de faaliyete ara verilebilir. 
(3) Faaliyete ara verme kararından en az bir ay önce il müdürlüğüne, personele ve öğ-

rencilere haber verilmesi şarttır.
(4) Faaliyete ara verme bir öğretim yılından fazla olamaz. 
(5) Kurum, valilik tarafından uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere

ikinci kez faaliyete ara verebilir. Faaliyete başlama süresi geçmesine rağmen faaliyetine baş-
lamayan ve ikinci kez faaliyete ara verme talebinde bulunmayan kurumların kurum açma izni
ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları, valilik tarafından iptal edilir. 

(6) Bakanlık, kurumların hangi hallerde faaliyete ara vermiş sayılacağına ilişkin şartları
ayrıca belirler. 

(7) Faaliyete ara verme işlemleri sırasında kurumda kalan öğrencilerin barınması ko-
nusunda gerekli tedbirler kurucu tarafından alınır.
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ALTINCI BÖLÜM
Öğrenci İşleri

Barınma şartları
MADDE 22- (1) Kurumlarda barınacak öğrencilerde;
a) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,
b) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da

affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işle-
yişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kul-
lanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından mahkûm olmamak,

c) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı
hastalığı olmadığına dair beyanda bulunmak,

şartları aranır. 
(2) Barınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya barınma

sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybeden öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir.
(3) Kurum gerekli gördüğü hallerde disiplin kurulu kararıyla öğrenciden akıl ve ruh

hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmadığına dair rapor isteyebilir. İstenilen raporun sunulmaması
halinde öğrencinin kurumla ilişiği kesilir. 

(4)  Hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilen barınma hizmeti ücretini üst üste iki ay
ödemeyen öğrencinin kurum ile ilişiği kesilir.

Öğrenci kayıt işlemleri
MADDE 23- (1) Barınma hizmeti alacak öğrenciler, başvuru dilekçesi ile kuruma baş-

vurur.
(2) Kurum barınma şartlarını taşıyan öğrencinin kaydını yapar.
(3) Hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilir ve bir örneği öğrenciye verilir.
(4) Yabancı uyruklu öğrenciler; öğrenci belgesi, pasaport örneği ve kuruma kayıt tari-

hinden itibaren üç ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış ikamet izin belgesini ibraz
etmek zorundadır.

Kurumlarda geçici barınma
MADDE 24- (1) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumlarının yüz yüze eğitimi gerek-

tiren derslerine veya sınavlarına katılmak için barınma ihtiyacı duyan öğrenciler, cinsiyetleriyle
uygun olmak, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendir-
mek kaydıyla kurumlarda geçici olarak barındırılabilir.

(2) Sosyal, kültürel veya sportif amaçlı faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yö-
neticileri, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek
kaydıyla kurumlarda geçici olarak barındırılabilir.

(3) Kurum personeli sınav, hizmet içi eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler amacıyla
aynı kurucuya ait farklı il veya ilçelerdeki diğer kurumlarda geçici olarak barındırılabilir.

(4) Geçici barınanların okul ile kimlik bilgileri kurum tarafından üç iş günü içinde il
müdürlüğüne bildirilir.

(5) Geçici barınanlar dâhil kurumda barınanların sayısı kurum kapasitesinden fazla ola-
maz.

(6) Geçici barınma bir defada bir ayı geçemez. Geçici barınanlardan alınacak aylık üc-
ret, il müdürlüğüne bildirilen aylık ücretten yüksek olamaz.

(7) Kurumlarda ders yılı haricinde kalan zamanda da geçici barınma hizmeti verilebilir. 
(8) Kurumlar aynı ilde olmak şartıyla il müdürlüğünün izni ile nöbetçi kurum uygula-

masına geçebilir. Nöbetçi kurum uygulamasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.
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Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi
MADDE 25- (1) Kurumlarda kayıtlı öğrencilerden, her öğretim yılı başında ve lüzum

görülen diğer hallerde öğrenci belgesi istenir.
(2) Öğrencilik durumları sona eren öğrencilerin kurum ile ilişikleri kesilir.
Öğrenci izinleri
MADDE 26- (1) Öğrencilerin kuruma son giriş saatleri bulundukları yerin özellikleri

ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak öğretim yılı başında kurum yönetimince tespit
edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrenciler, kalacakları yeri ve süresini kurum yönetimine yazılı olarak bildirmek
şartıyla izinli sayılırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hizmetler ve Ücretler

Barınma hizmetlerine ilişkin esaslar
MADDE 27- (1) Öğrencinin uyku, dinlenme ve ders çalışma gibi ihtiyaçlarının karşı-

lanması ile kişisel eşyalarının saklanması amacıyla oda düzenlemesi yapılır.
(2) Öğrencilerin huzuru, güveni ve rahatsız edilmemeleri için gereken tüm tedbirler ku-

rum tarafından alınır.
(3) Yurtlarda, pansiyonlarda ve apartlardaki öğrenci odalarında en fazla altı öğrenci ba-

rınır.
(4) Kurum, kurumda kalan kayıtlı öğrencileri kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve kurum

düzenini bozacak şekilde odalarda siyasi pankart, bayrak ve sembol asılmasını ve benzeri ey-
lemleri engelleyici tedbirleri alır.

(5) Barınma hizmetinin, öğretim yılı içinde hangi tarihler arasında verileceği kurum ta-
rafından öğrencilere duyurulur ve öğrenci ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde be-
lirtilir.

(6) Kurumlar, barınma hizmetini ders yılının tamamını kapsayacak şekilde eksiksiz ve
kesintisiz devam ettirir.

(7) Kurum binası içinde kantin, çamaşırhane gibi ortak hizmet veren yerler kurum dışına
mal ve hizmet satamaz.

(8) Kurumda, ilgili kurum ve kuruluşların kişi ve toplum sağlığına ilişkin talimatları
doğrultusunda gerekli tedbirler alınır.

(9) Kurumda bulunan tüm taşınır ve taşınmazların bakım, onarım ve kontrolü düzenli
olarak yapılır. Kurum binasında yapılacak bakım, onarım ve kontrol tarihleri ve saatleri öğ-
rencileri rahatsız etmeyecek zamanlara göre planlanır ve öğrencilere önceden duyurulur.

(10) Öğrenci temsilcisi, her öğretim yılı başında daha önce hiç disiplin cezası almamış
öğrenciler arasından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde ve gizli oyla öğrenciler tarafından se-
çilir.

(11) Barınma hizmeti için dönemlik veya yıllık kayıt alınması esastır.
(12) Kurum, açma izninde belirlenen amaç dışında kullanılamaz.
(13) Hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça

belirlenir.
(14) Kurumlar, Bakanlıkça belirlenen kalite standartlarına uygun hizmet sunar.
Beslenme hizmeti
MADDE 28- (1) Kurum, beslenme hizmeti vermesi halinde bunu Bakanlıkça belirle-

necek standartlara ve ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirir.
(2) Beslenme hizmeti, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeklerini kapsar. Bes-

lenme hizmetine ilişkin genel esaslar şunlardır:
a) Yurtlarda sabah kahvaltısı vermek zorunludur. Öğle ve akşam yemeği ise hizmet su-

num taahhütnamesinde belirtilmek kaydıyla verilebilir. Üniversite kampüsü içerisinde barınma
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hizmeti verilen kurumlarda barınan öğrencilere sunulan beslenme hizmetinin öğrencilerin kam-
püs içinde ulaşabileceği bir uzaklıkta olması halinde bu hizmet kurum binası dışında verilebi-
lir.

b) Pansiyon ve apartlarda ise beslenme hizmeti verilmesi zorunlu değildir. Ancak binada
uygun yer bulunması ve hizmet sunum taahhütnamesinde de belirtilmesi kaydıyla beslenme
hizmeti verilebilir.

(3) Yemek listeleri müdür, müdür yardımcısı veya yönetim memurunun başkanlığında,
öğrenci temsilcisi ile aşçı, diyetisyen, gıda teknikeri veya gıda mühendisinden biri olacak şe-
kilde oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından aylık olarak düzenlenir ve ilan edilir.

(4) Yemek listeleri, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayacak şe-
kilde her besin grubundan yeterli çeşit ve miktarda olmak üzere öğrenci istekleri ve mevsim
şartları dikkate alınarak düzenlenir.

(5) Beslenme hizmeti, hizmet alımı yöntemiyle de sunulabilir. 
(6) Öğrencinin özel beslenme gerekliliği ve alerjik durumlarıyla ilgili beyanı olması

halinde kurum bu hususta gereken tedbirleri alır.
Temizlik hizmetleri
MADDE 29- (1) İnsan sağlığının korunması için gereken genel temizliğin, hijyen ku-

rallarına uygun olarak yapılmasından kurum sorumludur.
(2) Temizliğin Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun yapılması için gerekli malzeme,

donanım ve personel kurum tarafından sağlanır.
(3) Kurum, Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun şekilde yıllık, aylık, haftalık ve

günlük temizlik planlarını yapar. Kurum, temizliği yapacak personeli, temizlikte kullanılacak
malzemelerin kullanım alanları ile temizliğin yapılma şeklini belirler.

(4) Kurumlarda yatak çarşafları, yastık ve battaniye/yorgan kılıfları hizmet sunum
taahhütnamesinde belirtildiği sıklıkta temizleriyle değiştirilir. 

(5) Kurum binalarında yılda en az iki kez böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılır.
Kurum tarafından ilaçlama çalışmalarından öğrencilerin etkilenmemesi amacıyla gerekli ted-
birler alınır.

(6) Apartlarda, daire dışındaki ortak alanlar kurum tarafından temizlenir. Daire içindeki
alanlar hizmet sunum taahhütnamesinde belirtildiği şekilde temizlenir.

Çamaşır yıkama ve ütü hizmeti
MADDE 30- (1) Çamaşır yıkama, kurutma ve ütü hizmeti için Bakanlıkça belirlenen

standartlara uygun ortam hazırlanarak donatılır. Bu hizmetler, hizmet alımı yoluyla da karşıla-
nabilir. Bu durumda ortak alan düzenlenmesi zorunlu değildir.

(2) Apartlarda daire içinde çamaşır ve ütü hizmeti sağlanabiliyorsa, ortak alan düzen-
lenmesi zorunlu değildir.

Güvenlik hizmeti
MADDE 31- (1) Kurum, Bakanlıkça belirlenen standartlara ve ilgili mevzuata uygun

olarak öğrenci ve personelin güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirleri alır.
(2) Kuruma kayıtlı öğrenci haricindeki kişiler, kurum yönetim personelinin izni olma-

dan kuruma giremez. Tamir, bakım, onarım ve benzeri nedenlerle kuruma girmesi gereken ki-
şilerin kayıtları tutulur. Öğrenciler anons ve benzeri yollarla durumla ilgili olarak bilgilendirilir.
Ayrıca çalışmaların, kurum personelinin gözetimi altında tamamlanması sağlanır. 

(3) Kuruma giriş çıkışların takip ve denetimi, parmak izi sistemi, kartlı geçiş, imza ve
benzeri yöntemlerle sağlanır.

(4) Kurum tarafından fiziki konum ve çevresel güvenlik riskleri değerlendirilerek ihti-
yaç duyulan alanlara, görüntüleme ve en az  bir ay süreyle görüntüleri saklama özelliği bulunan
kayıt sistemi kurulur.
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Isıtma ve soğutma
MADDE 32- (1) Kurumun bütün kapalı bölümleri, 22 derece (+/- 2 derece) olacak şe-

kilde kurumun açılışında belirtilen usulde ısıtılır. Soğutma isteğe bağlı olarak sağlanabilir.
Öğrencilerin çalışma ortamları
MADDE 33- (1) Kurum, öğrencilerin ders çalışabilmelerine imkan sağlayıcı fiziki ted-

birleri alır.
(2) Apartlarda, eğer daire içinde çalışma alanı düzenleniyorsa, ortak alan düzenlenmesi

zorunlu değildir.
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
MADDE 34- (1) Kurumlarda öğrencilerin milli, manevi, kişisel ve akademik gelişim-

lerine destek olmak amacıyla Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun sosyal, kültürel ve spor-
tif faaliyetler düzenlenebilir ve bu faaliyetler için uygun alanlar oluşturulabilir.

(2) Kurum, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ortamı tanımasını ve kurum yaşantısına
uyum sağlamasını kolaylaştırmak için Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun uyum programı
düzenler.

Nöbet hizmetleri
MADDE 35- (1) Kurumda, günün her saatinde kurum yönetim personeli, özel güvenlik

personeli veya kurumca yetkilendirilmiş personelden en az birinin bulunması zorunludur. Aylık
nöbet çizelgesi hazırlanarak kurum ilan panosuna asılır ve kurumda muhafaza edilir.

Diğer hizmetler
MADDE 36- (1) Kurumda kablolu/kablosuz internet, bilgisayar, yazıcı ve fotokopi hiz-

meti verilebilir.
(2) Kurumlarda anons sistemi kurulur.
(3) Kurumlar, berber, kuaför, terzi, kuru temizleme, çamaşır, kırtasiye, kantin ve benzeri

hizmetleri ilgili mevzuatı çerçevesinde kendileri veya hizmet alımı yoluyla sunabilir.
(4) Kurumlar, bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışındaki ilave hizmetleri il mü-

dürlüğünün onayını almak kaydıyla sunabilir.
Ücretler ve yükümlülükler
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler karşılığında barınma

hizmeti ücreti alınır. Barınma hizmeti ücretine dahil olan hizmetler ve bunların ücretleri hizmet
sunum taahhütnamesinde ayrı ayrı belirtilir.

(2) Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep ede-
mez.

(3) Kurumlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücre-
tini, her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek il müdürlüğüne bildirir. Barınma hizmeti
ücretine yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen
ücrete temmuz ayında açıklanmış olan on iki aylık ortalama “(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi +
Tüketici Fiyat Endeksi)/2” oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla
olamaz.  

(4) Yeni hizmete açılan kurumlar aylık barınma hizmeti ücretini açıldıktan sonra bir ay
içinde belirleyerek il müdürlüğüne bildirir. Bildirilen ücret, il müdürlüğünce onaylanır.

(5) İl müdürlüğüne bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamaz.
(6) Kurumun kayıtlı öğrencileri için bir önceki öğretim yılında barınma hizmeti karşı-

lığında aldığı ücrete yeni dönemde yapabileceği en yüksek zam oranı, kaydın yenilendiği tarihte
açıklanmış olan on iki aylık ortalama “(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endek-
si)/2” oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamaz.

(7)  Altıncı fıkra hükmünden faydalanmak isteyen öğrenciler ders yılı bitmeden kuruma
kayıt yenileme başvurusunda bulunmalıdır.

(8) Kurumlar kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerini başvuru tarihi
esas alınmak suretiyle kapasitelerinin yarısına kadar karşılamak zorundadır.
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(9) Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depo-
zito alabilirler. Öğrencinin kuruma verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini
ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan
mahsup edilir.

(10) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden;
a) 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde be-

lirlenen bir aylık barınma hizmeti ücreti, 
b) 15 Eylül sonrasında kurumdan ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve için-

de bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin en fazla
%50’si, bu öğrenciler eğer Bakanlık tarafından işletilen öğrenci yurtlarından birine kayıt yap-
tırdığını belgeliyorsa en fazla %40’ı, 

c) Kurumdan çıkarma cezası alan öğrencilerden barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde
bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin en fazla %60’ı, 

alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre he-
saplanacak ücret mahsup edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hiz-
met sunum taahhütnamesi feshedilir. Bu madde kapsamında yapılacak hesaplamalarda hizmet
sunum taahhütnamesinde öğrenciye özel olarak belirlenen aylık ücret baz alınır.

(11) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden;
a) Kurumun, Yönetmelikte veya hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlü-

lüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılanlara,
b) Yükseköğretim kurumundaki kaydını sildiren veya donduran, birinci derece yakını

vefat eden, en az bir dönem boyunca tedavi göreceğini ya da hastalık raporunu veya tabii afet
nedeniyle zarar gördüğünü belgeleyenler ile salgın hastalıklar nedeniyle kurumda barınama-
yanlara,

c) Kurucunun kurumu kapatması veya kurumun kapatılması hallerinde kapatılan ku-
rumlarda barınanlara,

ç) 22 nci maddenin üçüncü fıkrası gereği kurumla ilişiği kesilenlere, 
depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup

edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi
feshedilir.

(12) Faaliyete ara veren veya faaliyeti geçici olarak durdurulan kurum, faaliyetin ara
verildiği veya geçici olarak durdurulduğu döneme ilişkin öğrenciden ücret talep edemez.

(13) Kurumlar, şehit ve gazi çocuklarını, Devlet koruması altındaki çocukları ve ma-
dalyalı milli sporcuları ücretsiz barındırabilirler.

Defter ve kayıtlar
MADDE 38- (1) Aşağıdaki defter ile belgelerin bulundurulması ve bunlara ilişkin ka-

yıtların tutulması zorunludur:
a) Öğrenci kayıt defteri.
b) Öğrenci yoklama defteri.
c) Yemek listesi.
ç) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri.
d) Nöbet listesi.
e) Ziyaretçi defteri.
f) Öğrenci veya öğrencinin velisi ile kurum arasında yapılan taahhütnameler.
g) Denetim defteri.
ğ) Kurum personeli dosyaları ve sözleşmeleri.
(2) Defter ve belgelerin içeriği ile bunlardan Bakanlık bilişim sistemine kaydedilecek

olanlar Bakanlık tarafından belirlenir. Kurumlar bu defter ve kayıtları dijital ortamda da tuta-
bilir. 
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(3) Defter ve belgelerin Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde sunulması zorunlu-
dur. 

İlan ve reklam
MADDE 39- (1) Kurumlar, reklam ve ilan verebilir ancak reklam ve ilanlarında gerçeğe

aykırı beyanda bulunamaz.
(2) Kurumlar vermiş oldukları reklam ve ilanlardan, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim ve İdari Yaptırımlar

Denetim esasları
MADDE 40- (1) Kurumların düzenli denetimleri, bu Yönetmelik hükümleri çerçeve-

sinde, ilki 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kontrolleri kapsayacak şekilde 1 Tem-
muz ilâ 31 Ağustos tarihleri arasında Bakanlık bilişim sistemi üzerinden, diğeri ise ders yılı
içerisinde il müdürlüğünce yerinde denetim şeklinde olmak üzere yılda en az iki kez yapılır.

(2) İl müdürlükleri bünyesinde yurt hizmetleri müdürü veya il müdürünün görevlendi-
receği ilgili şube müdürü veya yurt müdürü başkanlığında teknik personel, şef veya memurdan
oluşan en az üç kişilik denetim komisyonu kurulur. Gerekli görülen hallerde birden fazla de-
netim komisyonu kurulabilir. Yapılan denetim sonucu düzenlenen denetim raporu gereği için
ilgili kurumun kurucu ya da kurucu temsilcisine tebliğ edilir.

(3) Kurumların denetimi, gerekli görülen hallerde Bakanlık Rehberlik ve Denetim Baş-
kanlığı tarafından teftiş programı kapsamında da yapılır.

(4) İlgili kamu kurumlarının kendi mevzuatında yer alan denetim yetkileri saklıdır.
(5) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, kurumlar hakkında inceleme, soruş-

turma ve denetim yapılabilir.
(6) Denetleme sırasında kurum yönetimi, kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi göster-

mek, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamak, kurumun bilanço ve gelir-gidere ilişkin
her türlü kayıt ve evrakını ibraz etmek zorundadır.

(7) Denetlemeye ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve idari para cezaları
MADDE 41- (1) Kurumların kurucularının, Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkra-

sında belirtilen hallerinin tespiti durumunda, kurumun kurum açma izni ve işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Kurumlarda yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerde ilgili mevzuata aykırı
hususların tespiti halinde Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm uygulanır.
İşlenen fiilin gerektirdiği idari para cezasının uygulanmasına ilişkin teklif inceleme ve denet-
lemeye yetkili olanlar tarafından valiliğe bildirilir. 

(3) Her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin,
ruhsat alınmadan yürütüldüğünün denetim komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde bu
yerlere valilik tarafından brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler
valilikçe kapatılır.

(4) Kurum açma izni verilen kurumlardan, altı ay içerisinde barınma hizmetine başla-
mayanlar ile faaliyetine izinsiz ara verenlerin kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruh-
satları, valilik tarafından iptal edilir.

(5) 20 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı davranan kurucular hakkında Kanunun
1 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki hüküm uygulanır.

(6) İdari para cezaları, valilik tarafından verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise
kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir. Kanunda belirtilen idari para cezaları,  fiilin tespit edildiği tarihte
yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenir. Verilen idari para cezaları Bakanlık
bilişim sistemine işlenir. 
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(7) Denetim veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatı iptal edilen kurumların kurucuları, beş yıl geçmeden tekrar kurum açamaz, devralamaz
veya ortak olamaz. Kurucu temsilcisinin kurumun kapatılmasına sebep olan eylemlerinin tespiti
halinde kurucu temsilcisi de beş yıl geçmeden tekrar kurum açamaz, devralamaz veya ortak
olamaz.

(8) Kurumlarda yapılan, inceleme ve denetlemelerde ilgili komisyon tarafından gerekli
görülmesi ve valiliğin uygun görmesi halinde; kurumlardan binalarının deprem dayanıklılığı,
yangın, elektrik, su, ısınma ve gaz tesisat kontrollerinin yaptırılması istenebilir. Yapılan kont-
roller sonucu düzenlenen raporda tespit edilen eksiklik varsa, işlenen fiilin gerektirdiği idari
para cezası uygulanır ve eksikliklerin giderilmesi için kuruma bir ay süre verilir. 

(9) Sekizinci fıkrada tespit edilen eksikliklerin, öğrencilerin barınması esnasında can
güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilinceye
kadar kurumun barınma hizmeti vermesi geçici olarak durdurulur ve üç ay içinde ilgili eksik-
liklerin giderilmemesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı valilik tara-
fından iptal edilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Personel Disiplin İşlemleri

Disiplin cezaları
MADDE 42- (1) Personele, işlediği fiil ve haller doğrultusunda uyarma, kınama, ay-

lıktan kesme, görevine son verme ve görevine son verilerek başka yurt ve benzeri kurumda
çalıştırmama cezaları verilebilir.

Uyarma cezası
MADDE 43- (1) Uyarma cezası, personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli

olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde ku-

rumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek.
b) Görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıt-

sızlık göstermek veya düzensiz davranmak.
Kınama cezası
MADDE 44- (1) Kınama cezası, personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu ol-

duğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde ku-

rumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

b) Öğrencilere ve velilere saygısız davranmak.
c) Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
Aylıktan kesme cezası
MADDE 45- (1) Aylıktan kesme cezası, personelin brüt aylık ücretinden kesinti yapıl-

masıdır. Aylıktan kesme cezası tutarı, 4857 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre belirlenir
ve uygulanır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmamak, görev mahal-
linde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve ge-
reçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak.

b) Öğrencilere ve velilere karşı küçük düşürücü ya da aşağılayıcı fiil ve hareketlerde
bulunmak.

Görevine son verme cezası
MADDE 46- (1) Görevine son verme cezası, personelin kurumdaki çalışma izni iptal

edilerek işine son verilmesidir. Görevine son verme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
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a) Öğrencilere ve velilere tacizde veya hakarette bulunmak ya da öğrencileri tehdit et-
mek.

b) Yasaklanmış her türlü yayın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart ve
benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak ya da bunları kurumların herhangi bir yerine asmak
veya teşhir etmek.

c) Öğrencilerin özel hallerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini kayıt altına
almak.

ç) 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan haklı fesih nedenlerini gerektiren
fiillerden birisini işlemiş olmak.

Görevine son verilerek başka yurt ve benzeri kurumda çalıştırmama cezası
MADDE 47- (1) Görevine son verilerek başka yurt ve benzeri kurumda çalıştırmama

cezası, personelin cezanın verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle yükseköğrenim öğrencile-
rine barınma hizmeti sunan herhangi bir kurumda çalışamamasıdır. Görevine son verilerek baş-
ka kurumda çalıştırmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,
boykot ve işgal gibi eylemlere katılmak veya bunları tahrik ya da teşvik etmek, barınma hiz-
metlerinin yürütülmesini engellemek.

b) Öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.
c) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.
ç) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve

mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
d) Öğrencilerin özel hallerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini ifşa et-

mek.
Disiplin işlemleri
MADDE 48- (1) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde aynı fiil

veya halin tekerrüründe bir derece ağır ceza verilir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı
fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır
ceza verilir.

(2) 43 ilâ 47 inci maddelerde belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve
hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin
cezası verilir.

(3) Disiplin cezaları sıralı disiplin amiri olan müdür, kurucu ve il müdürü tarafından
aşağıda belirtildiği şekilde verilir:

a) Uyarma ve kınama cezaları, müdüre kurucu tarafından, diğer personele müdür tara-
fından verilir.

b) Aylıktan kesme cezası ve görevine son verme cezaları kurucu tarafından, görevine
son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezası ise il müdürü tarafından verilir. 

c) Sıralı disiplin amirleri alt cezaları da vermeye yetkilidir.
(4) Personele yedi günden az olmamak üzere savunma süresi verilir, bu süre içerisinde

savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin amiri perso-
nelin savunmasını aldıktan sonra onbeş gün içinde karar verir.

(5) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında,  bu fiil ve hallerin iş-
lendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarında bir ay içinde, 
b) Görevine son verme ve görevine son verilerek başka yurt ve benzeri kurumda çalış-

tırmama cezalarında bir yıl içinde,
disiplin  soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşı-

mına uğrar. 
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(6) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(7) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu per-
sonelinin disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Perso-
nelin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Disiplin cezasına itiraz 
MADDE 49- (1) Disiplin cezalarına karşı itiraz, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü

içinde cezayı veren disiplin amirinin bir üstündeki sıralı disiplin amirine yapılır. Ancak il mü-
dürü tarafından verilen cezalara karşı itiraz valiliğe yapılabilir. İtirazda bulunulan disiplin amiri
veya valilik on beş iş günü içinde itirazı reddedebilir veya bir alt cezaya indirebilir. İtirazda
bulunulan disiplin amirince on beş iş günü içinde herhangi bir karar verilmemesi halinde itiraz
reddedilmiş sayılır.

ONUNCU BÖLÜM
Öğrenci Disiplin İşlemleri

Öğrenci disiplin cezaları
MADDE 50- (1) Öğrencilere işlediği fiil ve haller doğrultusunda aşağıdaki disiplin ce-

zaları uygulanır:
a) Uyarma cezası.
b) Kınama cezası.
c) Kurumdan çıkarma cezası.
(2) Öğrencilere kayıt işlemleri sırasında uyması gereken kurallar hakkında yazılı bilgi-

lendirme yapılır.
(3) Uyarma,  kınama ve kurumdan çıkarma cezası disiplin kurulu tarafından verilir.
(4) Kurumlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, kurum

yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi
birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri devam eder.

Uyarma 
MADDE 51- (1) Uyarma cezası, öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması ge-

rektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlar-
dır:

a) Kurum bina ve tesislerinde, başkalarını rahatsız edecek fiillerde bulunmak.
b) Temizliğe dikkat etmemek.
c) Kurum bina ve tesislerine veya demirbaş eşyaya zarar vermek.
ç) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak.
Kınama 
MADDE 52- (1) Kınama cezası, öğrenciye kusurlu davranışlarda bulunduğunun ve bu

davranışların tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasının
verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek.
b) İzinsiz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline getir-

mek.
c) Bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış

olan kesici ve delici aletleri kurumda bulundurmak.
ç) Kurum personeline veya öğrencilere hakaret etmek.
d) Başkasına ait eşyalara zarar vermek.
e) Kurumda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.
f) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oyun oynamak veya oynatmak.
g) Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.
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Kurumdan çıkarma 
MADDE 53- (1) Kurumdan çıkarma cezası, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesi-

dir. Kurumdan çıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa aykırı davranmak.
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasasında ifadesini bulan niteliklerine aykırı

miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, dü-
zenlenmesini teşvik etmek, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.

c) Yasa dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluş-
ların propagandasını yapmak.

ç) Basın, sosyal ve görsel medyada diğer öğrencilere, kurum veya diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bu-
lunmak.

d) Kurum yönetimi ve personeli ile öğrencileri tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde
bulunmak.

e) Ateşli silah, yanıcı ve patlayıcı madde, mermi gibi alet ve maddeleri taşımak, kul-
lanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.

f) Bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış
olan kesici ve delici aletleri kullanmak, kullanmaya teşebbüs etmek.

g) Kurum içinde alkollü içki içmek veya bulundurmak, sarhoşluk yüzünden kurum sa-
kinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak.

ğ) Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşı-
mak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

h) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.
Disiplin kurulu
MADDE 54- (1) Disiplin kurulu; müdürün başkanlığında, müdürün asıl ve yedek olarak

seçeceği bir müdür yardımcısı veya yönetim memuru ve öğrenci temsilcisinden oluşur. Kararlar
oy çokluğuyla alınır.

(2) Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üye katılır.
(3) Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve disiplini ile ilgili

kuruma özel kuralları belirler ve bu kurallarla birlikte disiplin maddeleri öğrencilere yazılı ola-
rak bildirilir. 

(4) Disiplin kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kurum müdürünün görevlendireceği personel tarafından, öğrencinin disiplin kuru-

luna sevkinden önce gerekli inceleme ve araştırma yapılır.
b) Görevlendirilen personel öğrencinin ve varsa ilgililerin yazılı ifadesini alır. Öğrenci

ifadesini, yurtta bulunduğunda  üç gün, yurtta bulunmaması halinde ise  yedi gün içinde vermek
zorundadır. Öngörülen süreler içerisinde ifade vermemesi halinde öğrenci ifade vermekten vaz-
geçmiş sayılır.

c) Görevlendirilen personel öğrencinin yazılı ifadesini ve konu ile ilgili her türlü bilgi
ve belgeleri de ekleyerek sonucu bir rapor halinde disiplin kuruluna sunar.

ç) Disiplin kurulu tarafından öğrencinin savunması alınır. Öğrenci tebliğ tarihinden iti-
baren yurtta bulunduğunda üç gün, yurtta bulunmaması halinde ise  yedi gün içinde yazılı sa-
vunma vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

d) Disiplin kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilmez.
e) Disiplin kurulu, savunmanın kurula intikal ettiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde

toplanır ve  yedi iş günü içinde karar verir. Bu süre içinde çalışmalar tamamlanmadığı takdirde
ara karar alınarak yedi iş gününü geçmemek üzere süre uzatılabilir.

f) Karara bağlanacak olayın disiplin kurulu başkanının şahsıyla ilgili olması halinde
disiplin kurulu başkanının yerine kurucu tarafından belirlenecek bir personel, disiplin kurulu
üyelerinden birisiyle ilgili olması halinde ise, o üyenin yerine belirlenmiş yedek üye disiplin
kurulunda görev alır.
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g) Onaylanan disiplin cezaları disiplin kurulu karar defterine ve Bakanlık bilişim sis-
temine işlenir.

(5) Disiplin cezası verilirken, öğrencinin kurum içinde ve dışındaki hal ve hareketi, ku-
rum idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında işlenmiş ol-
duğu, psikolojik durumu ve diğer sebepler de göz önünde bulundurularak bir derece ağır veya
hafif ceza verilebilir. Ancak disiplin suçunun tekrarı nedeniyle bir derece ağır ceza öngörülmüş
ise bir daha ağırlaştırma yapılamaz.

(6)  Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında,  bu fiil ve hallerin
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde disiplin  soruşturmasına başlan-
madığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren
fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren öğretim yılı bitimine kadar disiplin cezası verilmediği
takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

İtiraz
MADDE 55- (1) Disiplin cezalarına karşı itirazlar, kurumun bağlı bulunduğu il mü-

dürlüğüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde
itirazda bulunmayan öğrenci itiraz hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) İl müdürlüğü disiplin cezalarına karşı itiraza ilişkin nihai kararını on beş iş günü
içinde verir. İl müdürlüğü itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da itirazı
reddedebilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE  56- (1) 2/7/2020  tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurum açma izni

ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan kurumlar, 6 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki şart
hariç olmak üzere binalarını ve hizmetlerini 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen
şartlara uygun hale getirirler. Kurumların talepleri halinde bu süre Bakanlık tarafından bir yıl
daha uzatılabilir. Bu tarihe kadar binalarını uygun hale getirmeyenlerin kurum açma izni ile
işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir. Kurumların binalarını uygun hale getirip getir-
medikleri yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilir.

(2) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatta aranan şartları taşımadığı tespit edilen
kurumların faaliyetleri eksiklikler giderilinceye kadar durdurulur. Söz konusu eksikliklerin
1/8/2023 tarihine kadar giderilmemesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruh-
satları iptal edilir. Bu kurumlardaki öğrencilerin barınmasına yönelik gerekli tedbirler kurum
tarafından alınır.

(3)14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yetkili idareden otel, mo-
tel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde her ne ad altında olursa olsun
yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler 1/8/2023 tarihine kadar bu Yönet-
melik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak üzere
il müdürlüğüne başvuru yaparlar. Bu Yönetmeliğin can güvenliği yönünden zorunlu tuttuğu
şartları sağlamak kaydıyla başvuru yapanlara kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenir. Bu kurumlar, 6 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki şart hariç olmak üzere binalarını
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ve hizmetlerini 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale
getirirler.1/8/2023 tarihine kadar başvuru yapmayan yerler ve başvurusu uygun görülenlerden
1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikle belirlenen şartları yerine getirmeyen kurumlar vali-
likçe kapatılır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan kurumlarda çalışma izni
alarak görev yapmakta olan personelin çalışma izinleri, aynı kurucuya ait kurumlarda olmak
üzere görevlerinde kaldıkları sürece geçerlidir.

(5) İlk yardımcı belgesi veya ilk yardım sertifikası olmayan kurum yönetim personeli,
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yetkili kurum ve kuruluş-
lardan ilk yardım sertifikası veya ilk yardımcı belgesi alır. 

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve kurum
açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın öğrenci barınma hizmeti veren yerler,
1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri
açma ve çalışma ruhsatı alır. Bu tarihe kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
almayan bu yerlere brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler vali-
likçe kapatılır.

(7) Kamu tüzel kişilerince açılmış olan kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve
çalışma ruhsatının verilmesi sürecinde inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni aranmadan, bi-
nanın yangına karşı güvenlik önlemlerinin alındığına dair düzenlenen rapor ile binanın sağlam
ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, yapının
proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince dü-
zenlenen teknik rapor ve teknik raporu düzenleyen serbest inşaat mühendisinin geçerliliği de-
vam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile işyeri tescil belgesi istenerek işlem yapılır.
Bu kurumlar, 1/8/2024 tarihine kadar binalarını bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale
getirirler.

(8) Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,
56 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeli-
ğinin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereği bildirdikleri barınma hizmeti ücretini 2022-2023
öğretim yılı için bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncelleyerek il
müdürlüğüne bildirir. 

(9) 2022-2023 öğretim yılı için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kayıt yenile-
yen öğrenciler için bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin altıncı fıkrası, yeni kayıt yaptıran öğ-
renciler için ise bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.

(10) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2022-2023 öğretim yılı için kayıt
yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciler hakkında kurumdan ayrılmaları halinde, 56 ncı madde
ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin sekizinci, dokuzuncu ve onuncu
fıkraları uygulanır.

(11) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenci veya personel tarafından
işlenmiş olan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller veya devam eden disiplin soruştur-
maları hakkında 56 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri, öğrencinin ve-
ya personelin lehine olan durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

TCDD TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA 

YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK 

ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/6/2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCDD Ta-

şımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Mad-

desi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında

Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/4/2022 tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihale edilen

mal ve hizmet alımlarına (doğrudan temin kapsamında yapılan alımlar hariç) ilişkin Türk Lirası

üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih iti-

barıyla devam eden (kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar

için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine

göre hesaplanan fiyat farkı tutarı 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre artırılır, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına

ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için

fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de anılan Esaslara göre fiyat farkı he-

saplanır.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar

için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına ba-

kılmaksızın verilecek ek fiyat farkı anılan Esaslara göre hesaplanır.

c) 1/1/2022 tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarına

ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerden 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme

oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu

halinde anılan Esaslara göre feshedilip tasfiye edilir.

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren 30 gün içerisinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) Bu madde kapsamında ek fiyat farkı,  artırımlı fiyat farkı verilmesi veya sözleşme-

lerin feshinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uy-

gulanmasına İlişkin Esaslar uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-  Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yü-

rütür.
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ 

UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK

ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Ka-

nununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve

Usuller Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/4/2022 tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihale edilen

mal ve hizmet alımlarına (doğrudan temin kapsamında yapılan alımlar hariç) ilişkin Türk Lirası

üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih iti-

barıyla devam eden (kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar

için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine

göre hesaplanan fiyat farkı tutarı 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Esaslara göre artırılır, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına

ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için

fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de anılan Esaslara göre fiyat farkı he-

saplanır.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar

için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına ba-

kılmaksızın verilecek ek fiyat farkı anılan Esaslara göre hesaplanır.

c) 1/1/2022 tarihinden önce bu Yönetmeliğe göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarına

ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerden 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme

oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu

halinde anılan Esaslara göre feshedilip tasfiye edilir.

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren 30 gün içerisinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) Bu madde kapsamında ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı verilmesi veya sözleşme-

lerin feshinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uy-

gulanmasına İlişkin Esaslar uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi Genel Müdürü yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniver-

sitesine bağlı ön lisans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim ile ölçme ve değer-
lendirme usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesine

bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi,
ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nunun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü, 46 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim ele-

manlarından oluşan ve ilgili bölüm yahut program başkanının başkanlık ettiği kurulu,
b) Ara sınav: İlgili yarıyılın içerisinde yapılacak olan sınav; tek bir yazılı sınavı ya da

yazılı sınava katkı sağlayabilecek kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye,
seminer, laboratuvar gibi etkinliklerden oluşan sınavı,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sis-
temini,

ç) Bağıl değerlendirme: Bir dersteki öğrencinin başarısının, o dersi seçen öğrenci gru-
bundaki başarı düzeyleri ile bağıntılı bir şekilde Senato tarafından belirlenen istatistiksel bir
yöntemle belirlenmesini,

d) Birim: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yük-
sekokulunu,

e) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer ko-
şulları sağlayan öğrencilerin, aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş za-
manlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ka-
yıtlı bulunduğu birimde bölümün ya da ana bilim dalının veya programın önerisi ile ilgili yö-
netim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

g) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında dü-
zenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak
diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim ku-
rumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

ğ) Dekan: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını,
h) Ders kataloğu: Öğrencilerin kayıtlı oldukları programda mezun olabilmeleri için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan zorunlu ve seçmeli derslerin teori, uygulama, kredi ve AKTS
değerleri ile bu derslere ait varsa ön koşullarının gösterildiği listeyi,
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ı) İlgili kurul: Fakültelerde; fakülte kurulu, yüksekokullarda; yüksekokul kurulu, meslek
yüksekokullarında; meslek yüksekokulu kurulunu,

i) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksek-
okul yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

j) Müdür: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu ve yüksekokul mü-
dürünü,

k) Ortak diploma programları: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütü-
lecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programını,

l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını,

m) Ön şartlı ders: Kayıt olunabilmesi için önceden bir veya daha fazla dersin başarıl-
ması şart olan dersi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Program: Bölümler altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,
ö) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
p) Rektörlük: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve

kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi,
ş) Uygulamalı Eğitim: Programların öğretim planlarında yer alan staj, işletmede mesleki

eğitim ya da uygulamalı dersini,
t) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından be-

lirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma prog-
ramı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine
geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

v) Yarıyıl: Eğitim-öğretim yılının en az on dört haftalık iki döneminden her birini,
y) Yarıyıl sonu sınavı: İlgili yarıyılın sonunda yapılacak olan tek bir yazılı sınavı ya da

yazılı sınav ile birlikte kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer,
laboratuvar gibi etkinliklerden oluşan sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Katkı Payı ve Öğrenci Kayıt İşlemleri

Öğrenci işleri
MADDE 5- (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla

kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler,
ölçme ve değerlendirme uygulamaları, not işlemleri ve benzeri her türlü işlemler, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Bu işlemlerden gerekli görülenlerin geçici veya daimî ola-
rak Rektörlükçe ilgili birimler tarafından yürütülmesine karar verilebilir.

Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti
MADDE 6- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde ödenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile ilgili işlemler
güncel mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

9 Eylül 2022 – Sayı : 31948                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Kesin kayıt
MADDE 7- (1) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri belirlenen

tarihler arasında e-Devlet üzerinden veya öğrencilerin şahsen müracaatları neticesinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt
tarihleri ve öğrencilerden istenen belgeler, Senato tarafından belirlenir. Kayıt için adaylardan
istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Aday öğrenci, kural olarak kaydını bizzat kendisi gerçekleştirir. Ancak geçerli ma-
zeretini belgelendiren aday öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, belirlenen esaslara uymak koşu-
luyla on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri tarafından, on sekiz yaşından büyük
olanların ise kendisinin tayin edeceği vekilleri tarafından yaptırılır. Süresi içinde ilgili birime
kayıt yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybeder.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler dışında, özel yetenek gerektiren program-
lara kayıt işlemleri ilgili programa ön kayıtlarını gerçekleştiren aday öğrenciler Üniversitenin
yapacağı yetenek sınavından başarılı olduktan sonra kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sonradan tespit edilmesi halinde haklarında
yasal işlem yapılır.

Yurt dışı ortak program öğrencilerinin kaydı
MADDE 8- (1) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği prog-

ramlara ait öğrencilerin kayıt işlemleri 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları
uyarınca yürütülür.

Yabancı uyruklular
MADDE 9- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan öğrencilerin, ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmesi için ilgili
mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi, yitirilmesi, iadesi
MADDE 10- (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi dü-

zenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(2) Kimlik belgesinin yitirilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için keyfiyetin yerel

veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına teslim edilmesi gerekir. Bu durumda öğrenciye Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Danışmanlık, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri
MADDE 11- (1) Danışmanlık, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato tarafından

çıkarılan ilgili yönergeye göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatay Geçiş, Özel Öğrenci, Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal İşlemleri

Yatay geçiş ve özel öğrenci
MADDE 12- (1) Üniversite birimlerine yapılacak her türlü yatay geçiş ve özel öğrenci

işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
ve Senato tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.

(2) Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri Senato tara-
fından belirlenen kurallara uygun olarak ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.
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(3) Üniversite içinden yapılacak yatay geçişlerin kontenjanları, ilgili yönetim kurulunun
teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Bu Yönetmelik uyarınca, yabancı dilde hazırlık gerektiren programlara yatay ve di-
key geçiş yapacak öğrencilerin durumu Senato tarafından çıkarılan ilgili yönergeye göre be-
lirlenir.

Dikey geçiş
MADDE 13- (1) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri,

ÖSYM tarafından yerleştirilir.
(2) Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt usul ve işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Muafiyet işlemleri ve intibak
MADDE 14- (1) Muafiyet ve intibak işlemleri Senato tarafından çıkarılan ilgili yöner-

geye göre yürütülür.
Yan dal programı
MADDE 15- (1) Yan dal programı, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin,

kendi lisans programlarına ek olarak diğer bir programdan eş zamanlı ders almasını sağlayan
programdır.

(2) Yan dal programı, ayrı bir lisans programı olarak düzenlenmez.
(3) Yan dal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından çıkarılan ilgili yönerge

ile belirlenir.
Çift anadal programı
MADDE 16- (1) Çift anadal programı, başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğ-

rencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma
alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Çift anadal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından çıkarılan ilgili yö-
nergeye göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 17- (1) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınav ta-

rihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik tak-
vimde belirtilir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli
hallerde bu süre Senato tarafından uzatılabilir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, Senato ka-
rarı ile belirlenir.

Öğretim dönemleri
MADDE 18- (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz

eğitim esasına göre düzenlenir. Bunlardan hangisinin uygulanacağına YÖK’ün belirlediği il-
keler çerçevesinde Senatonun önerisi üzerine karar verilir.

(2) Eğitimin yarıyıl esasına göre planlanması halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre
planlanması halinde ise bazı dersler yarıyıl esasına göre de programlanabilir.

(3) Üniversitede yaz öğretiminin yapılıp yapılmayacağı ve yaz öğretiminin uygulama
esasları ile takvimi Senato tarafından düzenlenir.
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Resmî tatiller ile hafta sonlarında öğretim ve sınavlar
MADDE 19- (1) Resmî tatil günlerinde kural olarak öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak

gerektiğinde dersi veren öğretim elemanının talebi üzerine ilgili dekan/müdür tarafından uygun
görüldüğü takdirde, ders ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(2) Ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı
Dil dersleri haftada ikişer ders saati olarak Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde me-
sai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar günleri de ya-
pılabilir.

Eğitim-öğretimde devam durumu
MADDE 20- (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur.
(2) Kuramsal (teorik) saatlerin en az %70’ine veya uygulama saatlerinin en az %80’ine

katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.
(3) Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendi-

rilen öğrenciler görevli oldukları süreler içerisinde izinli sayılırlar.
(4) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.
(5) Devamsızlık sebebiyle yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilere, durumları

öğrenci bilgi sistemi üzerinden yarıyıl sonu sınavı gerçekleştirilmeden önce ilgili öğretim ele-
manı tarafından bildirilir.

Azami öğrenim süresi
MADDE 21- (1) Azami öğrenim süresi hakkında ya da ilgili süre sonunda mezun ola-

mayanlar ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğren-
cilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gös-
teren pasaport kayıtlarını ve yabancı dil kursuna katıldıklarına dair onaylı belgeleri ilgili bi-
rimlere ibraz etmelerine bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Öğretim planları
MADDE 22- (1) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve

stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde
uygulamalar, seminerler, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan olu-
şabilir.

(2) Teorik derslerin ve seminerlerin, haftalık bir ders saati, bir krediye tekabül eder.
Uygulama, laboratuvar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının
haftalık bir ders saati, yarım kredi olarak kabul edilir.

(3) Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS) ’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.

(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön
koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurul kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir. Senato kararı ile sertifika almaya yönelik dersler kredisiz olarak açılabilir.

(5) Senatoda aksi kararlaştırılmadıkça, öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli ders-
lerin ve derslere bağlı olarak yapılan proje, laboratuvar, arazi çalışması gibi akademik etkin-
liklerin süresi bir yarıyıldır.
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(6) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler,
öğrencinin almak zorunda bulunduğu temel alan dersleridir. Seçmeli dersler ise öğrencinin be-
lirli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir.

(7) Öğretim planına dâhil olan uygulamalı eğitimler, ön lisans veya lisans programla-
rında her bölümün özelliğine göre ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan esaslar
çerçevesinde yürütülür.

(8) Bir öğrencinin bir dönemde alması gereken derslerin AKTS toplamı onun ders yü-
künü oluşturur.

(9) Programların belirlenen müfredatlarında bir yılda alınması gereken zorunlu ve seç-
meli derslerin toplamı bir yılda toplam 60 AKTS değerini geçemez.

Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders
MADDE 23- (1) Üniversite yerleşkesi dışında yapılması zorunlu olan ders ve uygula-

malar ilgili öğretim üyesinin talebi, ilgili dekanın/müdürün oluru ile öğretim yılı içerisinde her
zaman yapılabilir.

(2) Yerleşke dışında yapılacak ders ve uygulamalar konusunda ilgili birim tarafından
Rektörlüğe bilgi verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar, Ölçme-Değerlendirme, Harf Notları ve Başarı Durumu

Sınavlar, ölçme-değerlendirme, harf notları ve başarı durumu
MADDE 24- (1) Ön lisans ve lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki ba-

şarısı bağıl değerlendirme ya da mutlak değerlendirme yöntemi ile belirlenir.
(2) Bu değerlendirme yöntemlerinin, harf notları, katsayıları ve başarı durumları aşa-

ğıdaki şekilde belirtilmiştir:
4’lük Başarı Notu Harf Karşılığı Başarı Derecesi
4,00 AA Mükemmel
3,50 BA Çok İyi
3,00 BB İyi
2,50 CB İyi-yeterli
2,00 CC Yeterli
1,50 DC Koşullu-geçer
1,00 DD Koşullu-geçer
0,50 FD Başarısız
0,00 FF Başarısız
0,00 BL Kredisiz Başarılı
0,00 DZ Devamsız
0,00 GR Girmedi
- BZ Kredisiz Başarısız
- MU Muaf
(3) Kredisiz derslerden “başarılı” olan öğrencilere BL, başarısız olan öğrencilere ise

BZ harf notu tayin edilir.
(4) Ders kaydını gerçekleştiren öğrencilerden, dersin devam şartını sağlayıp, yarıyıl so-

nu sınavına girmeyen öğrenciler “GR” harf notu ile belirtilir. Bu öğrencilerden bütünleme sı-
navına girmeyenlerin harf notu “FF” olarak değerlendirilir ve ortalamaya dahil edilir.

(5) Bir dersten almış olduğu başarı notu DD ya da DC koşullu geçer olması durumunda
almış olduğu döneme ait AGNO’su 2’nin altında kalan öğrenciler bu dersleri tekrar almak zo-
rundadır.
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(6) Devamsız öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler ve DZ harf
notu alarak başarısız sayılırlar.

(7) Öğrencinin bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu; öğren-
cinin ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme notunun %60’ının toplamıdır.

(8) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında ham puanı 50’nin altında olan öğrenciler ile
başarı notu 40’ın altında olan öğrenciler (FF) ile dersten kalmış olur.

(9) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) öğrencinin almış olduğu tüm
derslerin kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin, ortalamaya katılan başarı
notunun (kredisiz dersler hariç) kredi toplamına bölümüdür.

(10) Ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapılacak sınavlar ve ölçme-değerlendirme
ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından çıkarılan ilgili yönergeye göre yürütülür.

Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı ve başarı durumu
MADDE 25- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıldır.
(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı Senatonun önerisi üzerine YÖK onayı ile Türkçe prog-

ramlarda bir yıl süreli açılabilir.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilecek öğrenci kontenjanı her yıl

Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
(4) Yabancı dil hazırlık programına ait başarı puanı yıl içi ve yıl sonu notlarına göre

belirlenir. Yıl içi başarı notu ve yıl sonu başarı notu aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Yıl içi başarı notu: Bir öğrencinin, güz ve bahar yarıyılı için yarıyıl sonu başarı de-

ğerlendirme notu, o yarıyıl içinde verilen bilgi yoklama sınavlarının (quizler) ortalamalarının
%30’u, ara sınavların ortalamalarının %50’si, performans notunun %20’si alınarak hesaplanır.
Her iki yarıyılın ortalamaları eşit olarak alınır ve bu ortalama yıl içi başarı notu olarak hesap-
lanır. Öğrencinin yeterlilik sınavına girebilmesi için yıl içi başarı notu ortalamasının en az 70
olması gerekir. Başarı ve devam koşulunu sağlayan öğrenciler yıl sonu yeterlilik sınavına gi-
rebilirler.

b) Yıl sonu başarı notu: Yabancı dil hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin güz ve ba-
har yarıyılı not ortalamalarının % 60’ı ve yıl sonu yeterlilik sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır.
Programı başarıyla tamamlamak için gereken not en az 70 olmalıdır. Yeterlilik ve muafiyet sı-
navına giren öğrenciler için, yeterlilik ve muafiyet sınav notu yıl sonu başarı notu olarak kabul
edilir.

(5) Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında yürütülecek dersler ve sınav-
larla ilgili işlemler Senato tarafından kabul edilen yönerge ile yürütülür.

Mezuniyet, diploma ve belgeler
MADDE 26- (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının öğretim planla-

rında alması gereken iki yıllık ön lisans programlarında 120 AKTS, dört yıllık lisans program-
larında 240 AKTS, beş yıllık lisans programlarında 300 AKTS ve altı yıllık lisans programla-
rında 360 AKTS’yi tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa
yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren
öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet onur ve mezuniyet yüksek onur belgeleri; kayıtlı olduğu programın ge-
reklerini normal eğitim süresi içerisinde başarı ile tamamlayıp, herhangi bir disiplin cezası al-
mayan öğrencilerden,

a) Ağırlıklı genel başarı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlara mezuniyetlerinde
“Mezuniyet Onur Belgesi”,

b) Ağırlıklı genel başarı not ortalaması 3,50 ile 4,00 arasında olanlara mezuniyetlerinde
“Mezuniyet Yüksek Onur Belgesi”,

ilgili birim tarafından verilir.
(3) Diploma ve diğer belgelere ait biçim ve içerikler Senato tarafından çıkarılan yönerge

ile belirlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma ve Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması
MADDE 27- (1) Kayıt dondurma, öğrencilerin ilgili yönetim kurulu onayı ile geçici

bir süre için kayıtlı oldukları program veya programlara ara vermeleridir. Öğrencinin kaydı,
ilgili yönetim kurulu kararında belirtilen yarıyıl veya yıl kadar dondurulur. Bu süre içinde öğ-
renciler izinli sayılır.

(2) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğren-
ciye kayıt dondurma hakkı verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu

doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretime ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı

ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması.

e) Öğrencinin askere alınması.
f) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
g) Öğrencinin öğrenimini sürdürmesine engel teşkil eden ekonomik sebeplerin varlığı.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kaydın dondurulmasının talebi halinde öğrenci-

nin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş iş günü içinde, bağlı bulunduğu birime
başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl veya bir yıl olmak üzere öğren-
cinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.

(5) Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise izin, bu haller devam ettiği
sürece verilir.

(6) Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.
(7) Kayıt dondurma ile ilgili bu maddede sayılanlar dışındaki hususlarda karar almaya

ilgili birim yönetim kurulu yetkilidir.
(8) İkinci fıkrada sayılan haller hariç öğrencilerin kayıt dondurma başvuruları en geç

ilgili yarıyılın üçüncü haftasının sonuna kadar, eğitim-öğretim başlangıcından sonra kaydı ya-
pılan öğrencilerin ise kayıt dondurma başvuru süreleri kayıt tarihinden itibaren bir haftadır.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 28- (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuru yapar.
(2) Gereken işlemlerin tamamlanmasından sonra ayrılan öğrencilere, yazılı olarak baş-

vurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.
(3) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı yük-

seköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir.
Üniversiteden çıkarılma
MADDE 29- (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili bi-
rim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.
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(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin kural olarak ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin öden-
memesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Anlaşmalı yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrenciler
MADDE 30- (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma

uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl
yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrencilerin durumu Senato tarafından çıkarılan ilgili
yönerge ile belirlenir.

Tebligat
MADDE 31- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak
veya Üniversite tarafından verilen resmi kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönde-
rilmek veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen kurumsal e-posta adresini aktif durumda tut-
mak, e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği tak-
dirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-postanın gönderildiği kurumsal e-posta ad-
resinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış yahut eksik adres beyan
edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, Senato esasları, akademik
işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmî web site-
sinde yayımlanır. Öğrenci duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler
MADDE 32- (1) Engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler Senato kararı ile yapılır.
Burs ve yardım
MADDE 33- (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Rektörlük tarafından belirlenir.
Disiplin
MADDE 34- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Kalite süreçleri
MADDE 35- (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış

kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yüksek-
öğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından be-
lirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hüküm-

leri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37- (1) 12/1/2020 tarihli ve 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

OKUL GIDASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/23)'DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/22)

MADDE 1- 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gı-

dası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 inci mad-

denin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddesi hükümleri 11/9/2023 tarihine kadar

uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî

Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE 

DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik

Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair

Tebliğin 1 nci maddesinde yer alan “gemi ve deniz araçlarında” ibaresi yürürlükten kaldırıl-

mıştır. 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “gemi ve deniz araçları” ibaresi

“ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemiler” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “bu

araçlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

474 üncü ve 478 inci maddelerine,” 

MADDE 4- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d), (e), (f), (g), (ı) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

“a) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü,” 
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MADDE 5- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten

kaldırılmıştır. 

MADDE 6- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı

alt bendinde yer alan “ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “tam boyu 10 metre ve üzeri” ibaresi

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yerel deniz trafiğinin takibine yönelik bir sistemin kurulu olduğu bölge liman baş-

kanlıkları/liman başkanlıkları idari sahaları içerisinde yerel deniz trafiği dahilinde çalışacaklar

hariç olmak üzere uluslararası sefer yapan ve Klas-A tipi AIS cihazı bulunan gemiler ulusal

sularımız dâhilinde sefer yapmaya başladıklarında AIS Klas-B CS cihazından muaf olacaktır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Transponder”

ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “deniz araçlarını” ibaresi “gemileri” şeklinde değiştirilmiş,

ikinci fıkrasında yer alan “deniz araçları” ibaresi “gemiler” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fık-

rasında yer alan “deniz araçlarında bulunan her tür” ibaresi “gemilerde bulunan” şeklinde de-

ğiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “transponder” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Bu Tebliğde adı geçen AIS Klas-B CS cihazlarının; asgari güvenlik

koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmeleri bakımından 5/11/2020

tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği

(2014/53/AB) hükümlerine uygun olması gerekir. Cihazların ithalat aşamasındaki denetimleri

31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz

Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/8) (Tebliğ her

sene yenilenmektedir) kapsamında yapılacaktır. AIS Klas-B CS cihazlarına, İdare tarafından

verilecek uygunluk belgesi ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanu-

nunun 42 nci maddesi gereğince Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Telsiz İşletme

Müdürlüğüne başvuru yapılarak ruhsatlandırma işlemleri yapılacaktır. Telsiz Ekipmanları Yö-

netmeliği (2014/53/AB) hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler, 5/3/2020 tarihli

ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümlerine tabidir.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10755 

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

 
 10756 
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Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10585 

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

 
 10600 

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

 
 10749 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
KAYNAK MAKİNESİ REVİZYONU HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/902240 
1- İdarenin: 
a) Adresi :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mah. 
     Hipodrom Caddesi No: 3   06330 Altındağ/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 43 71 - 520 43 61 - 0 (312) 520 62 05 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale Konusu Malın  
    Adı ve Miktarı : Kaynak Makinesi Revizyonu İşi. 
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 10/10/2022 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 300,00 TL. bedelle temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
    10684/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA 2022-2023 YILI HAT BAKIMI 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/893505 
1. İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı 
No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 02328304931-02324631622 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 2022-

2023 Yılı Hat Bakımı Hizmet Alımı 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 
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4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 20.09.2022 Tarihi Salı Günü Saat 
10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil)  2.000,00-TL bedelle temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
 10716/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
07/09/2022 tarihli ve 31946 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
İhale Kayıt Numarası* : 2022/900063 
1- İdarenin 
a) Adresi : Bursa Karayolu üzeri 4. Km Susurluk Şeker Fabrikası 

Susurluk/BALIKESİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 266 865 19 40 (4 HAT) - 0 266 865 26 04 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 
2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Adı : Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi Yaş 

Pancar Posası Paketleme (İşçilik, Sarf Malzemeleri, 
Paketleme Makinesi ve Diğer Araç Gereçleri Dahil) 
Hizmet Alımı 

3-Yayınlanan Madde ve/veya 
 Maddeler : 5-İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 200,00.-TL. karşılığı 
aynı adresten satın alınabilir. 

     7-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker 
Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

4-Düzeltilen Madde  
   ve/veya Maddeler : 5-İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret 

Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 200,00.-TL. 
karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

     7-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Susurluk 
Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İlan olunur. 
    10836/1-1 
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ANA HAT TRENLERİN YEMEKLİ VAGONLARININ 2 (İKİ) YIL SÜREYLE 
KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/916731 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71609-71619 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale Konusu Malın  
     Adı ve Miktarı : Ana Hat Trenlerin Yemekli Vagonlarının 2 (iki) Yıl 

Süreyle Kiralanması ve İşletilmesi 
3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

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

4- Yukarıda belirtilen ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine istinaden 
Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
19/09/2022 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
  Muhammen Bedel 

(Aylık) 
Muhammen Bedel 

(2 Yıllık) 
%3 Geçici 
Teminat 

1.
 K

IS
IM

 Ankara Ekspresi   8.925,00 TL 214.200,00 TL 

 Güney Ekspresi 12.740,00 TL 305.760,00 TL 

Van Gölü Ekspresi   5.316,00 TL 127.584,00 TL 

I. ARA TOPLAM 26.981,00 TL 647.544,00 TL 19.426,32 TL 

2.
 K

IS
IM

 

Doğu Ekspresi 16.404,00 TL 393.696,00 TL 
 

4 Eylül Mavi 10.224,00 TL 245.376,00 TL 

II. ARA TOPLAM 26.628,00 TL 639.072,00 TL 19.172,16 TL 

3.
 K

IS
IM

 

İzmir Mavi 12.405,00 TL 297.720,00 TL 
 

Konya Mavi 10.410,00 TL 249.840,00 TL 

III. ARA TOPLAM 22.815,00 TL 547.560,00 TL 16.426,80 TL 

 10767/1-1 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 2022 – Sayı : 31948 

UV KATKILI POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü UV Katkılı Polipropilen Kömür Torbası Alımı işi Açık İhale usulü ile 

ihale edilecektir. 
 İhale Kayıt Numarası : 2022/913533 
1-İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 

ÇAN/ÇANAKKALE 
b)Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00  
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d)İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 
2- İhale konusu malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇLİ Müdürlüğü Torbalama Tesislerinde kullanılmak üzere 

1 Kalemde Toplamda 350.000 Adet UV Katkılı 
Polipropilen Kömür Torbası Alımı 

b) İşin Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı Çan/ÇANAKKALE 
3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati : 22/09/2022 Perşembe günü saat 14:00 
d) Dosya no : 140-KÇLİ/2022-1111 
4- İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale 
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-Teklifler 22/09/2022 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10779/1-1 
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285 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 sayılı Kanun’la Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi 

kapsamında 285 adet maden sahası ihale edilmek üzere, ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden 
itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, 
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

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

2- Bu sahalar için başvuru belgeleri http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen 
tarihlerde ve 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi 
ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na elden teslim edilecektir. Posta veya diğer 
yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel 
kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin 
Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin %20’sinden az 
olamaz. (Her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. Aksi halde teklif geçersiz kabul 
edilecektir.) 

5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

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

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

olarak verilen teklifin %20’ sinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

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

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili banka hesabına yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 ay süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep 
sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, güncel ihale şartname bedelini ve İşletme Ruhsat Taban Bedeli 
tutarındaki İhale İstek bedelini Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat 
Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Banko 
Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 10777/1-1 
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35.000 TON YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi Tahmini 35.000 Ton Yaş Pancar Posasının 

Paketlenmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2022/900327 

1-İdarenin 

a-) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b-) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c-) Faks No : 0 312 244 90 78 

2-İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmini 35.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi 

Hizmet Alımı  

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin süresi : Yer Teslim Tarihinden İtibaren Tahmini 130 Gün 

3-İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 

b-) Tarihi ve Saati : 22.09.2022 Saat 10:00 

4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ₺. 200,00 (Y.İkiyüztürklirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 10610/1-1 

 



9 Eylül 2022 – Sayı : 31948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda, Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmeti işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/898664 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 Merkez/BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : burdurseker@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022-2023 kampanya döneminde kampanya süresi 

içerisinde (1 Kasım-10 Ocak) üretilecek ±% 20 
toleranslı 51.000 ton şekerin (50 Kg’lık torbalarda) 
istiflenmesi, istiften satışı ve kampanya başında 
ambarlarda bulunan şekerin istiften satışı 24 saat 
esasına göre günlük tahmini 600 – 700 ton olmak ±% 
20 toleranslı tahmini 90.000 ton şekerin ambarlara 
istiflenmesi, satışı ve araçlara yüklemesidir. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin başlangıç ve bitiş tarihleri sırasıyla 01.11.2022 ve 

31.08.2023’tür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21/09/2022 Çarşamba Günü Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 250,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler 21/09/2022 Çarşamba Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (21/09/2022 Çarşamba Günü Saat 14:30) yeniden teklif alınması (açık eksiltme 
ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin 
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin 
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul 
edilecektir. 

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

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    10621/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER TAHMİL-TAHLİYE VE SEVK İŞLERİ İŞÇİLİK  
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kristal şeker tahmil-tahliye ve sevk işleri işçilik hizmeti açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir 
İhale kayıt no  : 2022/906851 
1-İdarenin 
a) Adresi : Şeker Mah. Sivrihisar 2 cad. No:1/1 Tepebaşı/Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222–230 27 39 (10 hat) - 0222–230 27 38 
2-İhale konusu hizmetin : Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi ve Kampanya 

Harici toplam 1 yıl süreli,  ±%20 toleranslı toplam 
235.000 Ton Kristal Şekerin Tahmil, Tahliye, Sevk ve 
İstif İşleridir. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası   
  Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad.No.1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 19.09.2022 Pazartesi günü, Saat 14:30 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler, İdari Şartnamede açıklanmıştır. 
5-İhale, ihale dokümanında belirtilen katılma koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır. 
6-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
7-İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve KDV Dahil TL. 300,00 (Y.Üçyüz Türk Lirası)  karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10-İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale 
üzerine yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

11-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.   
12-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
13-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
14-Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Kanunlarına tabi değildir. 
 10819/1-1 
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YOL İNŞAATI ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesine ait yol inşaatı altyapı 
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Mimar Sinan Mah. Baran Sk. No: 5 Kapaklı 
Belediyesi Karaağaç Ek Hizmet Binası Kat: 3 
Karaağaç-Kapaklı/ TEKİRDAĞ 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol inşaatı altyapı 

yapım işi  
b) Yapılacağı Yer : Kapaklı/TEKİRDAĞ 
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 97.970.000 TL 
f) Geçici Teminatı :   2.939.100 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 : 28/09/2022 - 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 Sanatkâr 

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

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. 

D)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H)  Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
K)  İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Mimar Sinan Mah. Baran Sk. 
No: 5 Kapaklı Belediyesi Karaağaç Ek Hizmet Binası Kat:3 Karaağaç-Kapaklı/TEKİRDAĞ 
adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 
nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
    10623/2-2 
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YERALTI ELEKTRİK VE TESİSAT MALZEMELERİ SATILACAKTIR 
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
1- Erzincan İl Özel İdaresi Tercan İlçesi TANAP Şantiyesinde bulunan kamp alanında, 

aşağıda cins ve miktarları yazılı olan yeraltı elektrik ve tesisat malzemelerinin satış ihalesi, 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl 
Encümenince yapılacaktır. 

İHALE KONUSU: 
Erzincan İl Özel İdaresi Tercan İlçesi TANAP Şantiyesinde bulunan kamp alanında 

aşağıda cins ve miktarları yazılı olan yer altı elektrik ve tesisat malzemelerinin satış işi. 

BULUNDUĞU 
YER VASFI 

TOPLAM 
MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
MİKTARI 

İHALE TARİH 
VE SAATİ 

Erzincan İli 
Tercan İlçesi 

TANAP Şantiyesi 

İlanın 2. maddesindeki 
malzemeler. 4.599.747,00.-TL. 459.974,70.-TL. 28.09.2022 

10:00 

2- SATIŞI YAPILACAK OLAN MALZEMELER: 
10 adet T 12 DEMİR DİREK YERİNDEN SÖKÜLECEK, 4 adet N 12 DEMİR DİREK 

YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1 adet Z 12 DEMİR DİREK YERİNDEN SÖKÜLECEK, 42 adet 
VHD İZALATÖR YERİNDEN SÖKÜLECEK, 21 adet K1 GERGİ TAKIMI YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 640 adet SWALLOW İLETKEN YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1 adet 
MODÜLLER SİGORTALI GİRİŞ HÜCRESİ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1 adet ÖLÇÜ 
HÜCRESİ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 166 adet AYDINLATMA DİREĞİ YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 24 adet PROJEKTÖR İÇİN 10 MT AYDINLATMA DİREĞİ YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 16 adet PROJEKTÖR SODYUM BUHARLI 4X400 W YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 8 adet PROJEKTÖR SODYUM BUHARLI 2X400 W YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 8 adet BOX PANO YERİNDEN SÖKÜLECEK, 2 adet HERMATİK TRAFO 
2250 KWA 34,5/04 YERİNDEN SÖKÜLECEK, 4100 metre 1X70 ÖRGÜLÜ İLETKEN 
YERİNDEN SÖKÜLECEK, 55 adet TOPRAKLAMA KAZIĞI 2X1,5 CU YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 700 metre 4X2,5 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 3565 metre 4X4 NYY 
YERİNDEN SÖKÜLECEK, 2512 metre 4X6 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1600 metre 
4X10 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1600 metre 4X16 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 
1900 metre 3X25+16 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 3100 metre 3X35+16 NYY 
YERİNDEN SÖKÜLECEK, 175 metre 3X50+25 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 225 metre 
3X70+35 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 250 metre 3X95+50 NYY YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 300 metre 3X120+70 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 270 metre 3X150+70 
NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1400 metre 3X185+95 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK, 8 
adet 3X16A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 14 adet 3X20A TMŞ YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 18 adet 3X25A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 9 adet 3x32A TMŞ 
YERİNDEN SÖKÜLECEK, 5 adet 3X40A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 17 adet 3X50A 
TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 25 adet 3X63A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 12 adet 
38X80A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 12 adet 3X100A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1 
adet 3X115A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 5 adet 3X125A TMŞ YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 1 adet 3X160A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 3 adet 3X200A TMŞ 
YERİNDEN SÖKÜLECEK, 5 adet 3X250A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 2 adet 3X400A 
TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1 adet 3X500A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 4 adet 
3X630A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 2 adet 3X800A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1 
adet 3X1600A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1 adet 3X1000A TMŞ YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 1 adet 3X4000A TMŞ YERİNDEN SÖKÜLECEK, 1 adet 4X400A TMŞ 
YERİNDEN SÖKÜLECEK, 858 adet KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 10 adet PARATONER DİREĞİ VE YAKALAMA UCU YERİNDEN 
SÖKÜLECEK, 2700 metre 3X240+70 NYY YERİNDEN SÖKÜLECEK. 

3- Malzemelerin söküm işi bittikten sonra, tahrip edilen tarla ve arsalar tekrar tesviye 
edilecektir. Belirtilen listede malzeme eksik olması halinde birim fiyatı üzerinden düşülecektir. 

4- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir. 
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5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine 5577 sayılı Kanun’un 1. maddesi 
ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; 
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek 
teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı 
olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. 

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 
tespit edilir. 

6- İhale Geçici teminatı muhammen bedelin % 10’udur. Geçici teminat nakit olarak 
Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet 
hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna 
uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını 
vereceklerdir. 

7- İstekliler kapalı teklif mektubunu, İhale tarihi olan 28.09.2022 Çarşamba günü, saat: 
10:00’a kadar Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kayıt numarası alarak teslim 
edeceklerdir. 

8- Satış İhalesi, Erzincan İl Genel Meclis Binası İl Encümen Toplantı Salonunda yukarıda 
belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

9- Erzincan İl Özel İdaresi Tercan İlçesi TANAP Şantiyesinde bulunan kamp alanındaki 
yer altı elektrik ve tesisat malzemelerine ait şartname, mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel 
İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) bedelsiz olarak temin edilebilir. 

10- İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN; 
A- İç Zarf: 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazı ile 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 imzalanacaktır. 

B- Dış Zarf: 
Aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf. 
b) Gerçek kişiler için, Türkiye’de kanuni ikameti olduğuna dair belge. Nüfus Müdürlüğünden 

veya e-Devletten temin edilecektir. 
c) Tüzel kişinin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
ç) Adres beyanı. (örneği, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü. 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname. 
g) Geçici teminatın ödendiğine dair banka makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun 

olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu. 
C- Dış Zarfın Kapatılması: 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

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

11- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 
12- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
13- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    10710/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10808/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10811/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10809/1-1 
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Millî Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10810/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10795/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10786/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10820/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10784/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10785/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10787/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10788/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10789/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10790/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10791/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10792/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10793/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10794/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10794/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10827/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10657/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10658/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10659/1-1 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 2022 – Sayı : 31948 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10660/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10661/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10662/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10663/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10664/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 10665/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 
2022 YILI SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

VE DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIMI DUYURUSU 
Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli 

personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası 
ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-
2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS B grubu 
KPSS P3 puanı esas alınarak 300 Büro Personeli, KPSS P93 puanı esas alınarak 866 Koruma ve 
Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 2981 Destek Personeli (Temizlik) alımı 
yapılacaktır. 

POZİSYON ÖĞRENİM DURUMLARI VE ŞARTLAR CİNSİYET KONTENJAN 

KPSS 

YILI VE 

GRUBU 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ASGARİ 

PUAN 

BÜRO 

PERSONELİ 

- Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim 

veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, 

Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası 

İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

Bölümleri ile bu bölümlere denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilmiş bölümlerinden mezun olmak 

ERKEK 

VEYA 

KADIN 

300 

2020 

KPSS B 

GRUBU 

KPSS 

P3 

60 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

- Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim 

veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilmiş bölümlerinden mezun olmak 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu 

maddesinde belirtilen şartları taşımak 

ERKEK 453 

KPSS 

P93 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

- Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim 

veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilmiş bölümlerinden mezun olmak 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu 

maddesinde belirtilen şartları taşımak 

KADIN 413 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK) 

- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından 

mezun olmak 
ERKEK 1338 

KPSS 

P94 DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK) 

- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından 

mezun olmak 
KADIN 1643 

GENEL TOPLAM 4147  

 



9 Eylül 2022 – Sayı : 31948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz 

olması gerekmektedir. 
A- Genel Şartlar 
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul 

ve yetim aylığı hariç) 
5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak, 
6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç 

edilmemiş olmak, 
7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda 

çalışmıyor olmak, 
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna 

edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih 
tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak, 

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, 
10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. 
B- Özel Şartlar 
1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; 
a) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası 

doğumlu olanlar), 
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen 

şartları taşımak, 
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik 

görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 
d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 

18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik 
görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu 
raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları kabul 
edilmeyecektir.), 

e) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy 
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 
15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla, 
70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.) 

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya 
engel durumu olmamak. 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
1) Adaylar başvurularını, 10 Eylül 2022 (10.00) - 15 Eylül 2022 (17.00) tarihlerinde e-

Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. 

2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini 
başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. 

3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, 
posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun 
olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun 
olarak yapılmasından sorumlu olacaktır. 

5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle 
olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 

6) Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) pozisyon ve en 
fazla 2 (iki) il için başvuru yapabilecektir. 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı 

belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 
1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, 
2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten 

alınmış denklik belgesi, 
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 

olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından 
alınmış onaylı hizmet belgesi. 

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca; 
a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 

18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik 
görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu 
raporu (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu), 

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 
1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden 

incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal 
edilecektir. 

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan 
başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan 
edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da 
yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve 
doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de 60 (altmış) ve üzerinde 
puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar 
için müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

V- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ 
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş 

günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire 
Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak 
ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir. 

3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik 
numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate 
alınmayacaktır. 
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VI- GÖREVE BAŞLAMA 
1) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi 

imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı 
mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar 
yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

2) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 
belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve 
başlatılabilecektir. 

3) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; 
haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim 
etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, 
belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, 
sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, 
sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit 
edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip 
yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili 
KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

4) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek 
diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime 
teslim edilecektir. 

VII- DİĞER HUSUSLAR 
1) Bakanlık, başvuru ve yerleştirme sürecinin her aşamasında adaylar tarafından beyan 

edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 
2) Yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda 

bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak, sözleşme 
yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

3) Yerleştirme ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve 
Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

4) Yerleştirme ile ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem 
yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 
Yönetmelik, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 
Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

6) Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
VIII- İLETİŞİM 
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara 
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472 
İlgililere duyurulur. 
GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Ek-1: Kontenjan Dağılımı Listesi  
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    10831/1-1 
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine 
göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvurular aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile 
ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim 

Dalı 
Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel 

Hukuk 

Medeni Usul 

ve İcra İflas 

Hukuku 

Doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra İflas 

Hukuku alanında almış olmak. Bir 

üniversitede kadrolu öğretim üyesi olarak 

ders vermiş olmak. 

1 
Doç. 

Dr. 

NOT: 
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
• Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, 
Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek 
bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Noter onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, 
Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi 
ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel 
çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet 
flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları 
gerekmektedir. 

• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde 
üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir. 

• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 
Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve 
Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları 
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İrtibat-Başvuru Adresi: 
Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. 06050 Altındağ-

ANKARA 
Tel: 0312-324 2411 
    10837/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2022-3) 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) 

fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 

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

İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas 

alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR  

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak, 

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu 

olumlu olmak, 

1.3. 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak. 

2. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM 

BİLGİLERİ 

2.1. Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 

İlan Yayım Tarihi 09 Eylül 2022 

Başvuru Başlangıç Tarihi 09 Eylül 2022 

Son Başvuru Tarihi 23 Eylül 2022 (Mesai Bitimi) 

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 29 Eylül 2022 

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 07 Ekim 2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://w3.bartin.edu.tr/ 

Üniversite zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. 

2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri 

- Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri 

eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen 

teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik 

belgeli başvurulardan veya postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 

değildir. 

- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BARTIN ÜNİVERSİTESİ AĞDACI 

YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ/BARTIN” 

adresine evraklarını gönderecektir. 

- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (378) 223 50 24, 0 (378) 223 50 18 ve 0 (378) 

223 50 33 telefon numaraları, personel@bartin.edu.tr adresi ile WhatsApp İletişim hattından 

yardım alabilecektir. 

 

https://w3.bartin.edu.tr/
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3. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN 
NO 

POZİSYON 
ADI/ 

CİNSİYET 
ÖĞRENİM ADEDİ ARANILAN ŞARTLAR GÖREV TANIMI 

2022-1 

Destek 
Personeli 
(Erkek) 
(Şoför) 

Lise ve 
Dengi Okul 

2 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından P94 puanına sahip 
olmak. 

- Lise ve dengi mezunu olmak. 
- Şoförlük görevini yapmasına engel 

olabilecek hastalık ve benzeri 
durumu bulunmamak. 

- Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
- C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip 

olmak. (Eski E sürücü belgesi)  
- Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) 

yıl otobüs şoförü olarak çalışmış 
olmak. (Adaylar otobüs şoförü olarak 
çalışma şartına dair resmi/özel 
kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK 
hizmet dökümüyle birlikte aslı veya 
onaylı suret olarak teslim edecektir.) 

- SRC-2 ve SRC-4 Belgesine sahip 
olmak. 

- Psikoteknik belgesine sahip olmak. 

- Üniversitemiz Genel 
Sekreterliğine bağlı İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı tarafından 
farklı yerleşkelerde (Ulus ve 
Kurucaşile ilçeleri dâhil) ulaşım 
hizmetlerinde 
görevlendirilecektir. 

- “Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar”ın Ek 6 ncı maddesinin 
(a) fıkrası uyarınca; göreve 
alınmaya hak kazandıktan sonra 
Otobüs Kaptanlığı konusunda 
tecrübe şartını taşımadığı 
anlaşılanların sözleşmeleri tek 
taraflı feshedilecektir. 

2022-2 
Teknisyen 
(Erkek) 

Lise ve 
Dengi Okul 

1 

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavından P94 puanına sahip 
olmak. 

- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-
Elektronik Teknolojisi Alanı; Elektrik 
Tesisatları ve Pano Montörlüğü, 
Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı 
Dallarının birinden mezun olmak. 

- Belgelendirmek kaydıyla alanında en 
az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip 
olmak. (Adaylar Elektrik Teknisyeni 
olarak çalışma şartına dair resmi/özel 
kuruluşlardan alacakları belgeyi SGK 
hizmet dökümüyle birlikte aslı veya 
onaylı suret olarak teslim edecektir.) 

- Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

- Üniversitemiz Genel 
Sekreterliğine bağlı Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanlığı 
tarafından farklı yerleşkelerde 
(Ulus ve Kurucaşile ilçeleri dâhil) 
Elektrik ile ilgili bakım-onarım 
hizmetlerinde 
görevlendirilecektir. 

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler; 
- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, 
- Özgeçmiş, 
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi, 
- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır) 
- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Tecrübe istenilen pozisyonlar SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel 

kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru 
formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul 
edilecektir.) 

- Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 
- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
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- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi.  
5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 

1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 
almamaları gerekmektedir.  

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet 
etmek zorundadır.  

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme 
yapma hakkına sahiptir. 

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 
başvurabilecektir.  Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları 
iptal edilecektir. 

- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir. 

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak 
suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

- İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.  
- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya 

adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları 
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. 

- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmamaktadır. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan 
adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir.  

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz 
tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 10750/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı 

özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter 

tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, 

üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 23.09.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden 

teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı 

özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 

adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi 

dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 23.09.2022 Cuma günü saat 

17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları 

gerekmektedir. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, 

lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde 23.09.2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek 

suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber 

https://www.dogus.edu.tr/docs/ source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-

yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 23.09.2022 Cuma 

günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi 

Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü- -

Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 

444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /Hukuk Fakültesi - Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 

34680 Üsküdar/İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 
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Fakülte 
Bölüm / 
Program 

Kadro 
Sayısı 

Alanı Unvan 

Mühendislik 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

1 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış 
olmak. 

Prof. Dr. 

1 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış 
olmak. 

Doç. Dr. 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, 
Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik 
Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış 
olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

1 
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanını almış 
olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, 
Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar 
Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik 
Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders 
verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
2 

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya 
Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış 
olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 
2 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. Prof. Dr. 
1 İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. Doç. Dr. 

Psikoloji 
(İngilizce) 

1 
İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme 
yeterliğine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

1 
İlgili alanda doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme 
yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı 

1 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının 
birinde doçent unvanını almış olmak. 

Prof. Dr. 

1 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının 
birinde doçent unvanını almış olmak. 

Doç. Dr. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım 

1 
İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Hemşirelik 1 

Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
Ana Bilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı veya İç 
Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dallarından birinden doktora mezunu 
olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce) 

1 
Pazarlama alanında doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verme 
yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

1 
Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders 
verme yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

İktisat 
(İngilizce) 

1 
Ekonometri alanında doktora yapmış olmak, Yükseköğretim 
Kurumlarında lisans düzeyinde ders verme deneyimine sahip olmak. 
İngilizce Ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu 
Hukuku 

1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 

 10744/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır. 
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 

1- ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak. 
2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak. 
3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul 

edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak. 
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 
1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak 
2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan 

İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren 
bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 
almış olmak). 

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:  
1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı 

olmalıdır.) 
2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş 
3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript 

belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci 
belgesi) 

4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından 
alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı) 

5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 
9- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
İLANIMIZIN; 
Başvuru Tarihi : 09.09.2022 
Son Başvuru Tarihi : 23.09.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.09.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 28.09.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.09.2022 
- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 

www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 
- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 
23/09/2022 Cuma günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması 
gerekmektedir. 
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BAŞVURU ADRESİ: 
Rektörlük / Meslek Yüksekokulu /Sanat ve Tasarım Fakültesi / Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu Müdürlüğü-Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 
Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr 

Fakülte Bölüm/Program Unvan Kadro ALES ALES 
Puan Türü YDS Özel Koşullar 

Rektörlük Yabancı Diller 
Birimi Öğr.Gör. 10 70 SÖZ 85 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim 
Tercümanlık, Çeviribilim lisans mezunu olmak ve tezli yüksek 
lisans yapmış olmak.. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Laboratuvar 
Teknikleri 

Öğr.Gör. 1 70 
Herhangi 
bir puan 

türü 
- 

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Histoloji ve 
Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
Belgelendirmek koşulu ile Yükseköğretim Kurumlarında en az 
dört (4) yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak. 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Öğr.Gör. 1 70 

Herhangi 
bir puan 

türü 
- 

Mühendislik, Orman veya Teknik Eğitim Fakültesi Bölümleri 
ile Fizik, Biyoloji, Kimya, İş Sağlığı ve Güvenliği veya Acil 
Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanında İş 
Güvenliği Uzmanı Sertifikasına(A, B veya C sınıfı) sahip 
olmak. 

İnşaat Teknolojisi Öğr.Gör. 1 70 
Herhangi 
bir puan 

türü 
- İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Yapı veya 

Mekanik Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Ağız ve Diş 
Sağlığı Öğr.Gör. 1 70 

Herhangi 
bir puan 

türü 
- Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. 

Bilişim Güvenliği 
Teknolojisi Öğr.Gör. 1 70 

Herhangi 
bir puan 

türü 
- 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Bilişim 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği 
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların 
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Bilgisayar 
Teknolojisi Öğr.Gör. 1 70 

Herhangi 
bir puan 

türü 
- 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, 
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak 
ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Mekatronik Öğr.Gör. 1 70 
Herhangi 
bir puan 

türü 
- 

Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik 
Sistemler Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve 
Otomasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine ve İmalat 
Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Makine Öğretmenliği 
veya Elektrik Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olmak, aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Grafik (İngilizce) Ar. Gör. 1 70 
Herhangi 
bir puan 

türü 
85 

Grafik veya Grafik Tasarım / Tasarımı, Görsel İletişim 
Tasarımı alanlarının birinde lisans mezunu olup, Grafik veya 
Grafik Tasarım / Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı 
alanlarının birinde yüksek lisans veya sanatta yeterlik/ 
doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Hemşirelik Ar. Gör. 1 70 SAY 50 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik 

alanlarında tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak. 
 10746/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

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

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

KOD 
POZİSYON 

UNVANI 
CİNSİYETİ 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

KİŞİ 

SAYISI 
ARANILAN NİTELİKLER 

001 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Erkek Ortaöğretim 
KPSS-

P94 
4 

-Herhangi bir ortaöğretim 

programından mezun olmak. 

-2020 KPSS (B) grubu sınavından 

en az 60 puan almış olmak. 

-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz 

beş) yaşını doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde 

doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

-Son başvuru tarihi itibarıyla 

geçerlilik süresi dolmamış 

silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartına sahip olmak. 

002 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

Kadın Ortaöğretim 
KPSS-

P94 
2 

-Herhangi bir ortaöğretim 

programından mezun olmak. 

-2020 KPSS (B) grubu sınavından 

en az 60 puan almış olmak. 

-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz 

beş) yaşını doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde 

doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

-Son başvuru tarihi itibarıyla 

geçerlilik süresi dolmamış 

silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartına sahip olmak. 
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003 

Destek 

Personeli 

(Temizlik 

Görevlisi) 

Erkek Ortaöğretim 
KPSS-

P94 
6 

-Herhangi bir ortaöğretim 

programından mezun olmak. 

-2020 KPSS (B) grubu sınavından 

en az 60 puan almış olmak. 

-01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz 

beş) yaşını doldurmamış olmak. 

(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde 

doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

004 
Büro 

Personeli 
Erkek/Kadın Lisans 

KPSS-

P3 
1 

Yükseköğretim Kurumlarının 

Muhasebe, Muhasebe ve Finans, 

Muhasebe Bilgi Sistemleri, 

Muhasebe ve Finansman, 

Muhasebe ve Finansal Yönetim, 

Muhasebe ve Finans Yönetimi, 

Maliye lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

Genel Şartlar 

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

belirtilen genel şartlar aranır. 

2) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 

Destek Personeli için) 

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

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 

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

yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 

uygun olması gerekmektedir. 

4) Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya 

engel bir durumu bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için) 

5) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için) 

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaya hak kazanmamış olmak. 
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II. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey 

Yerleşkesi Kütüphane Binası, Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 

Üsküdar/İstanbul adresine şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer 

şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece 

bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları 

geçerli sayılmayacaktır. 

III. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER 

1- Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-Devletten alınacak) 

2- Nüfus Cüzdan Örneği 

3- Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir) 

4- KPSS 2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı) 

5- Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet çıktısı) 

6- Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

1) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak 

kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on 

beş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr internet adresinde 

yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

2) Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu 

yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet 

tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 

3) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal 

edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır. 

4) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi 

içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal 

işlem yapılacaktır. 

5) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem 

yapılacaktır. 

İlanen Duyurulur. 10700/1-1 
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Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, 

tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. 

ALIM YAPILACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR: 
FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI KADRO  
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

ALES / 
YABANCI DİL 

ŞARTI 
ÖZEL ŞART AÇIKLAMA 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

TIBBİ HİZMETLER VE 
TEKNİKLER BÖLÜMÜ 

/ FİZYOTERAPİ 
PROGRAMI 

Öğretim 
Görevlisi 1 ALES EA: 70 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
lisans mezunu olmak ve aynı alanda 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ 
Öğretim 
Görevlisi 1 ALES EA: 70 

YÖKDİL: 50 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
lisans mezunu olmak ve aynı alanda 
tezli yüksek lisans yapmış olmak ve 
aynı alanda doktora yapıyor olmak. 
Yükseköğrenim Kurumunda en az 2 
eğitim öğretim yılı alanında ders 
yürütmüş olmak. 

GÜZEL 
SANATLAR, 
TASARIM VE 

MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE 
MUTFAK SANATLARI 

BÖLÜMÜ 
Öğretim 
Görevlisi 1 ALES EA: 70 

YÖKDİL: 50 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya 
Turizm Fakültelerinin ilgili bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak ve 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
alanında yüksek lisans yapmış olmak. 

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
Duyuru Başlama: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması ile başvuru süreci başlar. 
Son Başvuru: İlanın Resmî Gazete’de yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi 

vardır. 
Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmî Gazete’de 

yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır. 
Başvuru için Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-

formlar - İKDB - FR-019 - Öğretim - Araştırma Görevlisi Başvuru Dilekçesi.docx) 
• YÖK formatlı Özgeçmiş 
• Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında 

isteniyorsa Doktora diploması) 
• ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı 
• Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası) 
• Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği 
• 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
• Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil 

belgesi) 
• 2 yıl süre ile çalışma şartı olan ilanlara başvuru için çalışma belgesi veya hizmet 

dökümü. 
Açıklamalar: 
1. Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros 

Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 
Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 

2. Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir, posta sürecinden dolayı başvuru 

süreci dışında teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 
5. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav 

yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. 
 10715/1-1 
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OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Başvuru Tarihi  : 09.09.2022  
Son Başvuru Tarihi  : 23.09.2022 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;  
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.09.2022 
Sınav Tarihi : 28.09.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.09.2022 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.  

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru 
koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna 
müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim 
Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte 
Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 
gerekmektedir.  

ADRES  : OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA 

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN 

BELGELER 

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN 

İSTENEN BELGELER 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN 

GEREKLİ BELGELER 

1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.  
2. Özgeçmiş.  
3. İki adet vesikalık fotoğraf 

(fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve 
başvurulan kadro yazılacaktır).  

4. Nüfus Cüzdanı Örneği.  
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, 

yüksek lisans ve varsa doktora). 
Yurtdışında alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekir.  

6. SGK Hizmet Dökümü.  
7. Adli Sicil Belgesi.  
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu 

gösterir belge.  
9. İkametgah  
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

1. Yayın listesi  
2. Doçentlik belgesi  
3. İngilizce eğitim veren bölümler için 

İngilizce dilinden en az 80 puan 
alındığını gösterir, YÖK 
Tarafından Kabul Edilen Merkezi 
Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri 
Kabul Edilen Sınav Sonuç 
Belgesi.  

4. Profesörler için bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet dosya 
ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor 
Öğretim Üyeleri için bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 
adet dosya ve 4 adet CD. 

1. Öğretim görevlileri için en az tezli 
yüksek lisans derecesine sahip 
olmak ve bunu belgelemek. 
Araştırma Görevlileri için en az 
tezli yüksek lisans yaptığını veya 
yapıyor olduğunu belgelemek.  

2. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş 
ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) 
alındığına dair ÖSYM sınav sonuç 
belgesi.  

3. Onaylı lisans ve yüksek lisans 
(varsa doktora) transkript 
belgeleri.  

4. İngilizce eğitim veren bölümler için 
İngilizce dilinden en az 80 puan 
alındığını gösterir, YÖK Tarafından 
Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil 
Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen 
Sınav Sonuç Belgesi. 

ÖZEL ŞARTLAR   
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.   
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili 

birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda 
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.   
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• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları 
yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir.   

• Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir. 

BİRİM 
BÖLÜM / 

PROGRAM 
Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 

üyesi 

ÖĞRETİM ÜYESİ (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) 

KADROLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

Meslek 

Yüksekokulu 
Bilgisayar 

Programcılığı 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, 

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve 

Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve  

Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve 

Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği bölümlerinin birinde lisans ve ilgili 

bölümlerin herhangi birinden doktora derecesine 

sahip olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya 

sektör tecrübesine sahip olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 
Bilişim Güvenliği 

Teknolojisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, 

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve 

Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, 

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektrik Elektronik 

Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,  Bilgisayar ve 

Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği bölümlerinin birinde lisans ve ilgili 

bölümlerin herhangi birinden doktora derecesine 

sahip olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya 

sektör tecrübesine sahip olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

İnsansız Hava Aracı 

Teknolojisi ve 

Operatörlüğü 

1 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak 

Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, 

Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerin 

birinden lisans, ilgili bölümlerin herhangi birinden 

doktora derecesine sahip olmak. İlgili alanda sektör 

tecrübesine sahip olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 
E-Ticaret ve 

Pazarlama 
1 

İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak. 

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ve arama motoru 

optimizasyonu konularında akademik çalışmalar 

yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında ders 

verme tecrübesine sahip olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

3 

Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya ilgili 

alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine 

sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış 

olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

3 

Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya ilgili 

alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine 

sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış 

olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

1 

Doktora derecesini endüstri mühendisliği alanında 

almış olmak; endüstri mühendisliği alanlarında 

akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör 

tecrübesine sahibi olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Doktora derecesini endüstri mühendisliği alanında 

almış olmak; endüstri mühendisliği alanlarında 

akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör 

tecrübesine sahibi olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Makine Mühendisliği 

(İngilizce) 
1 

Makine Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, 

lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak, makine 

mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar 

yapmış olmak; Tercihen sektör tecrübesine sahibi 

olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

alanlarından lisans, lisansüstü, doktora derecelerine 

sahip olmak. Elektronik, sayısal elektronik, 

haberleşme, işaret işleme, kontrol konularından 

birinde çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör 

tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

1 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

alanlarından lisans, lisansüstü, doktora derecelerine 

sahip olmak. Elektronik, sayısal elektronik, 

haberleşme, işaret işleme, kontrol konularından 

birinde çalışmalar yapmış olmak. Tercihen sektör 

tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

3 

Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, 

lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. 

Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve 

tercihen sektör tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

3 

Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, 

lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. 

Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve 

tercihen sektör tecrübesine sahip olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

2 

Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora 

derecelerine sahip olmak. Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak ve 

tercihen sektör tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, 

doktora derecelerine sahip olmak. Optimizasyon ve 

Nümerik Metodlar alanında çalışmaları bulunmak. 

Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yapay Zeka 

Mühendisliği 

(Türkçe) 

2 

Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, 

doktora derecelerine sahip olmak. Yapay Zeka 

alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve 

tercihen sektör tecrübesine sahip olmak. 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 
Endüstriyel Tasarım 

(Türkçe) 
2 

Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri 

Tasarımı, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya 

Makine Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak. Alanında en az doktora derecesine 

sahip olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme, İstatistik, 

Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği veya ilgili 

bölümlerin birinden almış olmak. Tercihen Sayısal 

Yöntemler alanında bilimsel araştırma ve projeler 

yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip 

olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı 

Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların 

birinden (İngilizce) en az 80 puan almış olmak. 

Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış 

olmak veya yayın yapma yeterliliğine sahip olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri (İngilizce) 
1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Temel 

Bilimler, Matematik ve/veya Bilgisayar Bilimleri, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından almış 

olmak. Tercihen yazılım yapabilme ve öğretebilme 

yetkinliğine sahip olmak. İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul 

edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri 

kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 80 

puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI 

endekslerinde yayın yapmış olmak veya yayın 

yapma yeterliliğine sahip olmak. 
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İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri (İngilizce) 

1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Maliye, İşletme, İktisat alanlarından almış 
olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine ve 
tecrübesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul 
edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri 
kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 85 
puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI 
endekslerinde yayın yapmış olmak veya yayın 
yapma yeterliliğine sahip olmak.   

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Ekonomi (İngilizce) 2 

Ekonomi, Mühendislik, İşletme gibi alanlarda lisans; 
Ekonomi, İstatistik veya Ekonometri alanında yüksek 
lisans; Ekonomi veya Ekonometri alanında doktora 
derecesine sahip olmak. İstatistik ve Ekonometride 
kullanılan başlıca yazılımları bilmek. İngilizce ders 
verme yeterliliğine sahip olmak, tercihen eğitim 
tecrübesi bulunmak. Ekonomi alanında uluslararası 
veya ulusal, tercihen WoS kapsamında olan 
dergilerde yayın yapmış olmak. YÖK tarafından 
kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya 
eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) 
en az 80 puan almış olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 
ve Finansman 

(İngilizce) 
1 

Uluslararası ticaret, işletme, uluslararası pazarlama, 
pazarlama gibi alanlarda lisans, yüksek lisans ve 
doktora derecelerine sahip olmak. Uluslararası 
ticaret, uluslararası pazarlama, pazarlama, elektronik 
ticaret gibi alanlarda akademik yayınlara sahip 
olmak. Tercihen alanında SSCI yayın ve sektör 
tecrübesine (özellikle uluslararası ticaret işlemleri ve 
elektronik ticaret alanında) sahip olmak. İngilizce 
ders verme yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından 
kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya 
eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) 
en az 80 puan almış olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri (Türkçe) 

1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Temel Bilimler, Matematik 
ve/veya Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi veya Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri alanlarından almış olmak. Yazılım 
yapabilme ve öğretebilme yetkinliğine sahip olmak. 
YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil 
Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden 
(İngilizce) en az 70 puan almış olmak. Tercihen SSCI 
ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak veya 
yayın yapma yeterliliğine sahip olmak. 
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İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Pazarlama 
(İngilizce) 

1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme, Üretim 
Yönetimi ve Pazarlama veya Pazarlama alanlarından 
birinden almış olmak. Pazarlama Yönetimi, Görsel 
İletişim Tasarımı ve Reklam Yönetimi, Uluslararası 
Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlamacılığı ve Web 
Tasarımı, Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Semantik 
Web Teknolojileri, Dijital Pazarlama, Marka Yönetimi, 
Satış Yönetimi, Tüketici Davranışları ve Pazarlama 
Araştırması alanlarında akademik çalışmaları olmak. 
Pazarlama alanında ders ve eğitimler vermiş olmak. 
YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil 
Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden 
(İngilizce) en az 80 puan almış olmak. Tercihen SSCI 
ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak veya 
yayın yapma yeterliliğine sahip olmak. 

 
 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) /ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 

Rektörlük 
Yabancı 

Diller Bölümü 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

10 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviri 
Bilim (İngilizce) alanların birisinden lisans mezunu olmak; ilgili 
alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanındaki ALES puan 
türünden en az 70 puan almış olmak. ÖSYM tarafından yapılan 
İngilizce YÖKDİL veya YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. Yurtdışı mezunu olanlardan denklik belgesi 
istenilmektedir. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar 
Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, 
Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans ve ilgili 
bölümlerin herhangi birinden yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen 
en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

İnsansız 
Hava Aracı 

Teknolojisi ve 
Operatörlüğü 

Öğretim Görevlisi 
(Ders Verecek) 

1 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji 
Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Kontrol Mühendisliği veya Kontrol Otomasyon Mühendisliği 
bölümlerinden birinde lisans eğitimini, bu alanlardan ve/veya 
Savunma Teknolojileri alanından yüksek lisans eğitimini 
tamamlamak, Alternatif Enerji Kaynakları ve İnsansız Hava Araçları 
konularında çalışmaları olmak, YÖK tarafından kabul edilen 
Merkezi Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) veya eşdeğeri kabul edilen 
sınavların birinden ve ALES' ten alanında  (sayısal) en az 70 puan 
almış olmak 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 2022 – Sayı : 31948 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilişim 

Güvenliği 

Teknolojisi 

Öğretim Görevlisi 

(Ders Verecek) 

2 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, 

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektrik Elektronik Mühendisliği, 

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, 

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans ve ilgili 

bölümlerin herhangi birinden yüksek lisans yapmış olmak. 

Tercihen en az iki yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma Görevlisi 

2 

Bilgisayar mühendisliği, Bilişim Sistemleri müh. veya yazılım 

mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen 

sınavlardan en az 80 puan almak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma Görevlisi 

1 

Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden 

lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en az 80 puan 

almak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Havacılık ve 

Uzay 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma Görevlisi 

1 

Makine Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans 

mezunu olmak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen 

sınavlardan en az 80 puan almak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma Görevlisi 

1 

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak. YÖK Tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından veya eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en 

az 80 puan almak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Araştırma Görevlisi 

2 

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. YÖK 

Tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya 

eşdeğeri Kabul edilen sınavlardan en az 80 puan almak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Araştırma Görevlisi 

1 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, İşletme, İktisat, Maliye 

veya Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak. 

Yukarıda bahsi geçen tüm alanlarda Yüksek Lisans veya doktora 

programlarından en az birinde devam ediyor olmak. ALES Eşit 

Ağırlık alanından en az 70 puan almış olmak. YÖK tarafından 

kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul 

edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 55 puan almış olmak. 

 10717/1-1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Yayım Tarihi        : 09.09.2022 
Son Başvuru Tarihi : 23.09.2022 
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile  657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde 
belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır. 

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB 
Bellek) olarak  bir dilekçe ekinde  rektörlüğe teslim eder.  Adaylar,  başvurularında yayınlarından 
birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört)  nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) 
olarak teslim eder. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu,  Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik 

unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış 
diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.) 

 Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma 
Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/  İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi 
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve  süresi içinde yapılmayan 
başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr   
adresinden ulaşılabilir. 

Birim 
Bölüm/Anabilim/ 
Dalı/ Program 

Kadro 
Sayısı 

Kadro Unvanı Özel Şart 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 
Anabilim Dalı 

1 Profesör   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 
Anabilim Dalı 

2 Dr.Öğr.Üyesi   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Restoratif  Diş 
Tedavisi Anabilim 
Dalı 

2 Dr.Öğr.Üyesi   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Endodonti  Anabilim 
Dalı 

1 Dr.Öğr.Üyesi   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı 

1 Dr.Öğr.Üyesi   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Periodontoloji  
Anabilim Dalı 

1 Dr.Öğr.Üyesi   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ortodonti  Anabilim 
Dalı 

1 Dr.Öğr.Üyesi   

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi Anabilim 
Dalı 

1 Dr.Öğr.Üyesi   

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Psikoloji bölümü lisans ve yüksek lisans 
mezunu olmak,  sağlık psikoloji alanında 
doktora yapmış  olmak. 
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Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Moleküler Biyoloji  
ve Genetik 

1 Dr.Öğr.Üyesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans 
mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Programı yüksek lisans ve doktora mezunu 
olmak. Maya genetiği ve küf genetiği 
alanlarında çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü 1 Profesör 

Doçentliğini işletme veya pazarlama 
alanından almış olmak. Marka ve müşteri 
ilişkileri yönetimi, Halkla ilişkiler ve lojistik 
işletmeciliği konularında akademik çalışmalar 
yapmış olmak. 

Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 1 Dr.Öğr.Üyesi 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak. 
mimarlık alanında doktora yapmış olmak, 
mekan organizasyonu ve analizi konusunda 
tecrübe sahibi olmak. 

Rektörlük Rektörlük 1 Dr.Öğr.Üyesi 

Türk Dili alanında doktora yapmış olmak. Bu 
alanda akademik çalışmalar yapmış olmak, 
Yükseköğretim kurumlarında ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği Bölümü 

1 Dr.Öğr.Üyesi 
Doktorasını İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 
Programında yapmış olmak. a sınıfı iş 
güvenliği uzmanı olmak.  

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 
Bölümü 

1 Dr.Öğr.Üyesi 
Tıp Fakültesi mezunu olmak.  Ortopedi ve 
Travmatoloji alanında uzman olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 
Bölümü 

1 Dr.Öğr.Üyesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 
doktora yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
(İngilizce) 

1 Profesör 
Doçentliğini Beslenme Diyetetik alanından 
almış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini 
sağlıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
(İngilizce) 

1 Doçent 
Doçentliğini Beslenme Diyetetik alanından 
almış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini 
sağlıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
(İngilizce) 

2 Dr.Öğr.Üyesi 
Beslenme Diyetetik alanında doktora yapmış 
olmak. İngilizce ders verme kriterlerini 
sağlıyor olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

Odyometri Programı 1 Doçent 

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı 
olmak, doçentliğini bu alandan almış olmak, 
en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında  ders 
verme  deneyimine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı 

1 Profesör 
Doçentliğini Tıbbi  Farmakoloji  alanından 
almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı 

1 Doçent 
Doçentliğini Tıbbi  Farmakoloji  alanından 
almış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı 

1 Dr.Öğr.Üyesi 
Tıbbi  Farmakoloji  alanında doktora yapmış 
olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 1 Doçent  
 10656/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10666/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10667/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10677/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 10691/1-1 
  

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 2022 – Sayı : 31948 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 9 Eylül 2022 – Sayı : 31948 

 
 10709/1-1 
 
  

 



9 Eylül 2022 – Sayı : 31948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 10739/1-1 
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Sayfa

1

22

23

24

33

33

35
43
58

160

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
–– TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu

İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet
Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2022/22)
–– Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına

ve Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapımasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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.
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