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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil

Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum

Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Eylül 2022
PAZARTESİ
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Türkiye’de sivil toplum bilincinin ve sivil toplum ku-

ruluşlarının gelişmesi için sivil toplum ile ilgili çalışmalar yapmak, bu alana yönelik olarak
çeşitli araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, konuyu bilimsel ve-
rilerle ortaya koymak, mevcut sorunların çözümü için öneriler üretmek, örnek uygulamalar
yapmak ve bu tür uygulamalara katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’de sivil toplum bilincinin gelişmesi için araştırma, süreli ve süresiz yayın

ve benzeri faaliyetler yapmak.
b) Kurulacak olan sivil toplum kuruluşlarına kuruluş aşamasında ve sonrasında eğitim

ve danışmanlık desteği vermek.
c) Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve verimli yönetilmesi için personelin ihtiyaç

duyacağı eğitimleri vermek üzere kurs, seminer, toplantı, panel ve benzeri etkinlikler gerçek-
leştirmek, katılımcılara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

ç) Türkiye’de sivil toplum alanının gelişmesine katkı sağlayacak projelerin hazırlan-
masında ve hayata geçirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Kamu ve özel sektörün, sivil toplumu konu alan araştırma taleplerine destek vererek
danışmanlık hizmeti sunmak.

e) İlgili alanda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bunların Türkiye’deki yansımalarını
incelemek, gerekli durumlarda bu yansımalar üzerine görüş bildirmek ve sivil toplum anlayı-
şının gelişmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetler yürütmek üzere iş
birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için

Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür süresi dolmadan görevinden ayrılırsa veya altı aydan
uzun süre görevinin başında bulunmazsa aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdür, Mer-
kezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, üç yıl
için, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen müdür yar-
dımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyesi olur.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümlerine göre Merkezi yönetmek.
c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil

toplum kuruluşları ile ilgili dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.
d) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler için Yönetim

Kuruluna öneride bulunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üye-
lerinin görevi Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer. Görev süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Ka-
rarlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet raporu ve programını görüşüp karara bağlamak ve Rektörün onayına sun-

mak.
b) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Mer-

kezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak

geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ayrıca
iş birliği yapılacak dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla kamu ve özel kurum ve kuruluşları be-
lirlemek, Rektörün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetlemek.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri, iş birliği yapılacak
dernekleri, vakıf ve benzeri kurumları, kamu kurumlarını ve özel sektör kuruluşlarını belirle-
mek, projeleri izlemek.

d) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak gö-
revlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan han-
gilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna
rapor vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uy-

gulamalarla ilgisi olan bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından veya bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek diğer kişilerden Rektör ta-
rafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili
değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13- (1) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri

yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Galata Üniversitesinden:
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci işleri, sınavlar ve mezuniyete ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, eğitim-öğretim
programlarının düzenlenmesi, sınav ve değerlendirmelerinin yapılması ile mezuniyete ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) Bölüm kurulu: Fakültede bulunan her bir bölümün kurulunu, 
c) Dekan: İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını, 
ç) Eğitim-öğretim çalışmaları: Fakültede verilen teorik ve uygulamalı dersler, klinik

öncesi (preklinik) uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, klinik uygulamalar, alan çalışması, se-
minerler, proje, ödev ve benzeri çalışmaları, 

d) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği programı için
belirlediği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Senato tarafından kabul edilen, ortak il-
kelere dayanılarak Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eği-
tim-öğretim çalışmalarının tümünü, 

e) Eğitim-öğretim yılı: Fakültedeki, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile kayıt dönemi
hariç, en az on dörder haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılı veya dönem
tatili (ara tatil) hariç, en az yirmi sekiz haftadan oluşan akademik yılı, 

f) Fakülte: İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,  
g) Galata TÖMER: İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ğ) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü, 
h) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu, 
ı) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları

Kayıt, öğrenim ücreti, misafir ve özel öğrenci kabulü
MADDE 5- (1) İlk kayıt, kayıt yenileme, kayıt sildirme (ilişik kesme), kayıt dondurma

işlemleri, öğrenim ücreti ile misafir ve özel öğrenci kabulünde, 28/8/2020 tarihli ve 31227
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
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Öğrenci statüsü
MADDE 6- (1) Fakülteye sadece tam zamanlı statüde öğrenci kabul edilir.
Yatay geçiş
MADDE 7- (1) Fakülteye yatay geçiş başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişler
sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe ve ders muafiyetine Fakülte Yönetim
Kurulu karar verir. Bu öğrencilerin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca
yapılır.

Ders muafiyetleri 
MADDE 8- (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumların-

dan veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak
için akademik takvimde belirlenen tarihte başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak dersler,
ilgili dersi veren öğretim elemanının içinde yer aldığı komisyonun önerisi ile Fakülte Yönetim
Kuruluna sunulur ve uygun bulunması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır. Sorum-
luluk kaldırılıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder. 

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı not ve harf notları, not karşılığı harf
notu yoksa 22 nci maddede belirtilen harf notlarına uygun olarak başarı durum belgelerinde
gösterilir ve akademik genel not ortalamasına (AGNO) dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

Eğitim-öğretim dili
MADDE 9- (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe dilinde öğrenim gören öğrenciler için Türk-

çe, İngilizce dilinde öğrenim gören öğrenciler için İngilizcedir. Hazırlık sınıflarında eğitim-
öğretim dili İngilizcedir. 

(2) Fakültede İngilizce öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin klinik uygulamalara
geçildiğinde hasta-hekim ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Türkçe dil puanı yeterliği
aranır. Bu öğrencilerden Galata TÖMER bünyesinde gerçekleştirilen yeterlik sınavına girmeleri
ya da Galata TÖMER’de eşdeğerliği kabul edilen sınav merkezlerinden yeterlik belgesi getir-
meleri istenir.

(3) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla eğitim-öğ-
retim dili Türkçe olan programlarda yabancı dilde ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan
programlarda Türkçe ders açılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 10- (1) Yabancı dil yeterliğine ilişkin olarak İstanbul Galata Üniversitesi Ön

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ve ilgili diğer mev-
zuat hükümleri uygulanır. 

Akademik yıl 
MADDE 11- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on dört haf-

talık iki dönemden oluşur. Bu süre gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı
ile on dört haftadan az olmamak üzere değiştirilebilir. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan yarıyıl/yıl
sonu sınavları, bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. 
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(2) Fakülte Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda klinik uygulama dersleri, akademik
takvimde belirtilen teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süreyi aşabilir. 

Akademik takvim
MADDE 12- (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar, Dekanlıkça hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur. Fakültede
eğitim-öğretim akademik takvime göre yürütülür.

Akademik danışmanlık 
MADDE 13- (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim

elemanı, Fakülte Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır. 
(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili

mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, ders programının düzenlenmesi ve diğer
akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 14- (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan top-

lam beş yıldır. Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler özellikleri itiba-
rıyla yarıyıllıktır. 

(2) Eğitim-öğretim yılının ilk üç yılında temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son iki
yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir. 

(3) Eğitim-öğretimlerini beş yıl sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini
ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim-öğretimlerine devam ederler.

(4) Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak
gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mesai saati dışında, cumartesi
ve/veya pazar günlerinde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları 
MADDE 15- (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme

kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Öğrencinin her tür eğitim-öğretim faaliyeti
kredilendirilerek derslerin AKTS değerleri belirlenir. 

(2) Fakültede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin
AKTS’si kullanılır. 

(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı,
Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. 

(4) Eğitim-öğretim planlarında Fakülteden mezun olmak için gerekli toplam kredi yükü
ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar
saatleri ve kredileri ile varsa önkoşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her
bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir. 

(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu de-
ğişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden etkile-
nen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı
Fakülte Kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarıyılın başın-
dan itibaren uygulamaya alınır. 

Dersler
MADDE 16- (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olarak eğitim-öğretim planlarında

yer alır. 
(2) Zorunlu dersler/uygulamalar şunlardır: 
a) Mesleki zorunlu dersler; Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve öğrencinin

mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken ön koşullu derslerdir. 
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b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve zorunlu yabancı dil dersleridir. 

c) Zorunlu klinik (pratik) uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsündedirler. Dördüncü
ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve
hasta üzeri uygulamalardır. 

(3) Seçmeli dersler şunlardır: 
a) Alan seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve me-

zun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı ders-
lerdir. 

b) Üniversite seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alma-
yıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir. 

Ders kayıtları, ders yükü ve sınıf geçme 
MADDE 17- (1) Öğrenci her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen

süre içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine
getiren öğrenciler, güz ve bahar yarı yıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler
arasında, danışmanlarının onayı ile ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülük-
lerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar. 

(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen mesleki zorunlu teorik ve uygulamalı
dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön koşullu dersleridir. Ön koşullu
olan dersler için dersten başarılı olma koşulu vardır. Ön koşullu derslerden başarısızlık nedeni
ile kalan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilirler. Bu öğrenciler başarısız oldukları ön koşul
dersin bir üst sınıftaki devamı olan teorik, uygulamalı ve/veya klinik dersleri alamazlar ancak
başarısız oldukları teorik ön koşul dersin devam şartını sağlamış olmaları halinde devam şartı
aranmaksızın dersi tekrar alırlar. Başarısız olunan ön koşullu uygulamalı ve/veya klinik derslere
devam zorunludur. 

(3) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden devamsızlıktan kalan FD harf notu almış öğ-
renciler başarısız oldukları dersi tekrar almak ve derse devam etmek, devam koşulunu sağlamış
ancak başarısızlıktan kalmış FF harf notu almış öğrenciler ise devam zorunluluğu olmadan
dersi tekrar almak zorundadırlar. 

(4) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredile-
rinin toplamıdır. 

Derslere devam 
MADDE 18- (1) Klinik öncesi uygulama, laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer,

alan ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere
teorik saatlerin %30’undan, klinik/klinik öncesi uygulama saatlerinin %20’sinden fazlasına
katılmayan öğrenci o dersten devamsızlıktan kalmış olur ve ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu ve bü-
tünleme sınavına alınmaz. 

(2) Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsız-
lıkları nedeniyle sınava giremeyecek öğrencilerin listesi, yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilgili
dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. 

(3) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda heyet ra-
porları, Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde geçerli kabul edilir. Öğrencinin
raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını
aşar ise öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam ede-
mezler ve sınavlara giremezler. 
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(4) Akademik takvim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında derslere devam zorunludur.
Geç kayıt yapılması durumunda devam durumu öğrencinin sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programının Yürütülme Esasları

Klinik/klinik öncesi uygulama ve telafi 
MADDE 19- (1) Klinik/klinik öncesi uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması

gereken asgari klinik/klinik öncesi uygulama ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenir ve eği-
tim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. 

(2) Klinik/klinik öncesi uygulamalarında, öğrenci eğitim-öğretim yılı içinde belirli sa-
yıda klinik/klinik öncesi uygulamayı verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır.
Klinik/klinik öncesi uygulamaları asgari %70 oranında tamamlayan öğrenciye eksik kalan kli-
nik/klinik öncesi uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Klinik öncesi uygulama,
klinik gözlem ve klinik uygulamaların verilen sürede %70’inden daha az kısmını tamamlayan-
lara telafi hakkı verilmez. Telafi süresinin ne zaman ve ne şekilde verileceği ilgili anabilim da-
lınca belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Öğrencinin bütünleme sınavından 3
gün öncesine kadar, eksik kalan klinik öncesi uygulama ve klinik uygulamalarını tamamlaması
şarttır. Telafi süresi içinde eksik klinik öncesi uygulama ve klinik uygulamaları tamamlaması
halinde öğrenciye bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Klinik öncesi uygulama, gözlem
ve klinik uygulamaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci bütünleme sınavına
giremez ve ilgili derslerden başarısız sayılır.

Klinik dersler 
MADDE 20- (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik ders-

lerde ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı uygulanır. Sınavlar uygulama ve/veya teo-
rik olarak yapılır. 

(2) Klinik derse devam eden ancak yarıyıl/yıl sonu sınavında başarılı olamayan veya
ana bilim dalları tarafından belirlenen klinik iş sayısını tamamlayamadığı için yarıyıl/yıl sonu
sınavına giremeyen ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan klinik sınıf öğrencileri
bütünleme sınavına alınır. 

(3) Fakültede teorik ve klinik/klinik öncesi uygulamalarda bütünlük bulunduğundan
Erasmus ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/klinik ön-
cesi uygulamalı ders ve klinik ders yapılması kabul edilmez. Erasmus ve değişim programları
hariç klinik ders veya klinik uygulama için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez. 

Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulamalı derslerin tekrarı 
MADDE 21- (1) Dördüncü sınıfta öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınav tarihine kadar belirle-

nen asgari klinik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik
uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Öğrenci, ba-
şarısız olunan klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(2) Klinik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye eksik
olan klinik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav tarihinden önce
Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde en fazla beş iş günü süre verilir. Bu sürede klinik
uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen
telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız
sayılır ve o klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.  

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 12 Eylül 2022 – Sayı : 31951



BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu 
MADDE 22- (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu 60 olup, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı ça-
lışmalar ve benzeri) ile final veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
Ders başarı notu, ara sınav not ortalamasının %50’si ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav
notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yarıyıl/yıl sonu
veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. 

(2) Bütünleme ve klinik/klinik öncesi uygulama tekrarı sınav sonuçları yarıyıl/yıl sonu
sınav sonuçları gibi işleme konulur. 

(3) Sınav notları öğrenci bilgisi sisteminde ilan edilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Not Katsayısı Puan
AA                     4,00                  90-100
BA                     3,50                   85-89
BB                     3,00                   75-84
CB                     2,50                   70-74
CC                     2,00                   60-69
FF                      0,00                    0-59
FD                     0,00
FG                     0,00

(4) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not or-
talaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam
edilmesi zorunludur.

(5) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).
(6) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.
(7) Notlara ilişkin diğer harf notları ve anlamları, İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir.
(8) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların in-

tibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
Sınavlar 
MADDE 23- (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri programda bilgi ve becerilerinin öl-

çüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek
ders sınavlarıdır.

(2) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygula-
malı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavın kapsamı, yöntemi, not dağılımı ilan
edilir.  İki aşamalı yapılan sınavlarda birinci aşamada başarılı olamayan öğrenci ikinci aşamaya
giremez ve başarısız sayılır. İki aşamalı sınav yarıyıl/yıl sonu sınavı ise öğrenci bütünleme sı-
navına girebilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bir yarıyıl/yılda her ders için birer kez yapılır
ve bu sınavlar için mazeret kabul edilmez.

(4) Öğrenciler; yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat
programından klinik öncesi uygulama (pratik), klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur.
Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği
nedeniyle klinik uygulamasını aldıkları dersin tüm öğrenim süresince verilmiş olan müfreda-
tından pratik, klinik ve teorik olarak sorumludur.
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(5) Sınavlara girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşullar ile ilgili mev-
zuat kapsamında getirilen tüm yükümlülükleri yerine getirmek gerekir. 

(6) Öğrenciler sınavlara saptanan gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini
yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

(7) Sınavlar cumartesi ve pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir. 
(8) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya

çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan
benzer ihlallerde bulundugŭ yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. So-
ruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı
disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması so-
nucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği
düzenlenir. 

(9) Sınavlara çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi haberleşme araçlarıyla, cep
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat gibi her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla girmek yasaktır. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğ-
renciye kopya çeken/teşebbüs eden öğrenci muamelesi yapılır. 

(10) Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, bir kâğıda yazılarak sınav salonundan çı-
kartılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir. 

(11) Sınav sonuçları Dekanlık tarafından öğrenci bilgi sistemi ve/veya Fakülte internet
sayfasında ilan edilir. 

(12) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır. 
Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
MADDE 24- (1) Ara sınav, eğitim-öğretim programında yer alan derslerin yarıyıl/yıl

içinde yapılan sınavlarıdır. Dönemlik dersler için en az bir, yıllık dersler için en az iki olmak
üzere yarıyılda/yılda her ders için yapılacak ara sınavların sayısı, Fakülte Kurulunca belirlenir.
Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, Dekanlıkça yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav ta-
rihlerinde sonradan yapılacak değişiklikler ders sorumlusu tarafından en geç 1 hafta öncesinde
Dekanlığa bildirilir, değişiklik Dekanlıkça ilan edilir. Ara sınavlar dışında, yarıyıl içi çalışma-
larından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir.

(2) Uygulamalı derslerin ara sınavları; teorik, uygulamalı ya da teorik ve uygulamalı
sınav şeklinde yapılabilir. Bu durumda, o dersin ara sınav notunun belirlenmesinde teorik ve
uygulamalı sınav notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır. Uygulamalı derslerde öğrenci-
lerin yükümlü olduğu pratik uygulamalar, ödevler ve kısa süreli sınavların nasıl değerlendiri-
leceği ve ara sınav notunun nasıl belirleneceği hususu, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine
Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Pratik uygulama, ödev ve kısa süreli sınavlar ile ara sınavın
ayrı ayrı değerlendirilmesi durumunda; öğrencinin aldığı notlar toplanır ve aritmetik ortalaması
alınarak ara sınav notu belirlenir. Tek olarak değerlendirmesi durumunda ise; pratik uygulama,
ödev ve kısa süreli sınav notlarının her biri, ara sınav notu içinde belirlenmiş olan ağırlıklarına
göre hesaplanır ve bu notlar toplanarak ara sınav notu belirlenir.

(3) Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, öğrencinin becerilerine dayanan
uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların ba-
şarı notuna katkı oranları, ilgili bölüm kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir.

Yarıyıl/Yıl sonu sınavı
MADDE 25- (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait  olduğu ya-

rıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.
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(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; yarıyıl/yıl başında kayıt olmak,
derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava, klinik uygulamalar
hariç katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini yerine getirmek zorun-
ludur. Klinik öncesi uygulaması ve klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde
uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

(3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulu-
nun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir.

Bütünleme sınavı
MADDE 26- (1) Bütünleme sınavı; bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı ol-

duğu halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen
öğrencilere verilen sınav hakkıdır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Öğrencinin
not yükseltme amaçlı bütünleme sınavına girmesi durumunda, girdiği son sınav olan bütünleme
sınavına ait not değerlendirmeye alınır. Klinik uygulamalarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan
edilen ödevleri/uygulamaları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin
yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik
kalan uygulamalarını/ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden üç gün öncesine kadar
başarılı olarak tamamlamaları halinde, bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Bütünleme sınavında başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-
öğretim yılındaki klinik uygulama grubuna intibakı yapılır ve klinik uygulama tekrarlatılır.

Mazeret sınavı
MADDE 27- (1) Mazeret sınavları ara sınav yerine yapılan sınavdır. Mazeret sınavına

ilişkin hususlar şunlardır: 
a) Derslere devam edip mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilerin, ma-

zeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fa-
külte Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yazılı
veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. 

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. 

c) Klinik/klinik öncesi uygulama yarıyıl/yıl sonu sınavı ve klinik/klinik öncesi uygula-
ma bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Tek ders sınavı
MADDE 28- (1) Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarı-

sızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine
geçer. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az CC alması gerekir. Tek
ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasın-
daki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa
tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik
uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Daha
önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.
Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda
birden fazla derse kayıt yaptırırlar. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi
durumunda, mazereti kabul edilmez. 

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’yu sağ-
layamayan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir
ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yük-
seltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2,00 yapamayan öğrenci ta-
kip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır. 

12 Eylül 2022 – Sayı : 31951                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(3) Ortak zorunlu ve üniversite seçmeli dersler için İstanbul Galata Üniversitesi Ön Li-
sans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 29- (1) Öğrencinin, programda yer alan dersleri veya mesleki uygulama ders-

lerini amaç ve hedefleri doğrultusunda bilgi edinme sorumluluğu bulunmaktadır.
(2) Sınav sonuçları, öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Öğrenciler maddi hata gerekçesi

ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav
sonucunun ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde yapılır. İtiraz Dekanlıkça ilgili ders so-
rumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu öğ-
renciye Dekanlıkça bildirilir. 

(3) İtiraz süresi içinde öğretim elemanı tarafından yapılacak not değişikliği, en geç on
gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Baş-
kanlığına gönderilir.

(4) İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar işleme konul-
maz. 

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma ve Disiplin

Mezuniyet koşulları 
MADDE 30- (1) Öğrencinin diş hekimliği programından mezun olabilmesi için eği-

tim-öğretim planının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını başarı ile tamamlamış
olması ile ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması
3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur
belgesi verilir.

Diploma ve unvanlar 
MADDE 31- (1) Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin ilk iki yıldaki bütün derslerini ve

sınavlarını başararak AGNO’larının 2,00 olması gerekir. İlk iki yıldan sonra öğrenimlerine de-
vam etmeyenlere istekleri halinde, temel bilimlerde ön lisans diploması; beş yıllık diş hekimliği
eğitim programını başarı ile tamamlayanlara ise diş hekimliği yüksek lisans diploması ile Diş
Hekimi unvanı verilir.

Disiplin 
MADDE 32- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içe-

risinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Galata Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/8/2022 tarihli ve 31938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO-Ka-

ratay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik programlarda

her dönem başında, yıllık programlarda öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenen sürede

ve usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için

öğrencinin kayıt yenilemek istediği dönem veya yıl dahil, varsa geriye yönelik ödeme yüküm-

lülüklerinin tamamı yerine getirmiş olması zorunludur. Bu koşulları yerine getirmeyen öğren-

cilerin dönem veya yıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Mazeretleri Rektörlükçe uygun görülen öğrenciler, ders ekle-sil süresi içinde kayıt

yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt

yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(3) Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara girilmesi halinde al-

dıkları not iptal edilir.

(4) Öğrenciler ders ekle-sil tarihlerinde yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zo-

runda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

(5) Ders ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi

ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/9/2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarsus Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzey örgün diploma programlarından

birine kayıtlı olmamak.”

“(3) Uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin işlemler, Üniversite tarafından belirlenen

esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülür.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili birim, kesin kayıt yaptıran her öğrenciye tam zamanlı öğretim elemanları

arasından  bölüm başkanının önerisi ve birim yönetim kurulunun kararı ile bir akademik da-

nışman atar.

(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar, Üniversite tarafından çıkarılan

yönerge ile belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Birimlerin, işletmede mesleki eğitim, staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili

esasları,  Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında be-

lirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri,

Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7)  Öğrenciler, istemeleri halinde danışmanlarının olumlu görüşüyle, birinci fıkradaki

ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön koşullu olmayan veya ön koşulunu yerine getirdikleri,

üst yarıyıl/yıl programlarına ait dersleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara göre alarak öğrenim

süresinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Önceki yarıyıl derslerinin tamamını alarak ba-

şarması ve GNO’sunun 3,00 veya üzerinde olması durumunda, öğrenci öncelikle bulunduğu

yarıyılın derslerini almak ve birinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla bir üst sınıfın

ilgili yarıyılından ders veya dersler alabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami süreler sonunda kayıtlı ol-

duğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün ders-

ler için Senatonun belirlediği tarihlerde ek sınav hakkı verilir.
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(7) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimine ilişkin  esaslar, Üniversite tarafından çıkarı-

lan yönerge ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Azami süreler içerisinde mezuniyetlerine staj hariç en fazla üç dersi kalan öğren-

cilere, bu derslerin devam şartını sağlamış olmaları koşuluyla akademik takvimde belirtilen

zamanda, söz konusu derslerin dönemine bakılmaksızın üç ders sınav hakkı verilir. İntibak ve

muafiyet işlemlerinin gecikmesinden dolayı belirlenen tarihlerde üç ders sınavına giremeyen;

yaz okulu kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan, zorunlu yaz stajını ta-

mamlayan, özel öğrencilik veya değişim programlarından dönüş yapan öğrenciler için ilgili

birim yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönem başlangıcına kadar üç ders sınavı yapılır.

Aynı dönem içerisinde bir öğrenci sadece bir kez üç ders sınavına katılabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası, altıncı fıkrasının (b)

bendi ile  yedinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir:

Harf Notu Katsayı Başarı Durumu Not Ortalamasına Anlamı

AA 4,0 Başarılı Katılır Mükemmel

BA 3,5 Başarılı Katılır Çok İyi

BB 3,0 Başarılı Katılır İyi

CB 2,5 Başarılı Katılır Orta

CC 2,0 Başarılı Katılır Yeterli

DC 1,5 Genel Not Ortalamasına

ve Sınav Türüne Göre

Başarılı/Başarısız Katılır Şartlı Başarılı

DD 1,0 Başarısız Katılır Başarısız

FD 0,5 Başarısız Katılır Başarısız

FF 0,0 Başarısız Katılır Başarısız

D 0,0 Başarısız Katılır Devamsız

G Başarılı Katılmaz Geçer

K Başarısız Katılmaz Kalır

S Süren Çalışma Katılmaz Süren Çalışma

M Başarılı Katılmaz Muaf  ”

“b) Mezuniyet aşamasında GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler, (DC) harf notu aldıkları

derslerden de başarılı sayılırlar. Öğrenciler, bu dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebi-

lir.”

“ç) (M) (Muaf) harf notu, Üniversite tarafından çıkarılan yönerge çerçevesinde muafiyet

ve intibakı gerçekleştirilen, başarılı olarak değerlendirilen, herhangi bir not kaydı bulunmayan

ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler ile zorunlu ve isteğe bağlı ya-

bancı dil hazırlık sınıfları ile zorunlu yabancı dil dersleri kapsamında yapılan muafiyet sınavları

için verilir.”
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MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvu-

rarak kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edil-

mez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Aynı anda iki örgün ön lisans ya da iki örgün lisans programına kayıtlı öğrenci ol-

duğunun belirlenmesi.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) İlgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başarılı ve/veya başarısız

olduğu derslere ait notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen başarı notu derecelerinin

puan ve harf karşılıkları ile not aralıkları esas alınarak gerçekleştirilir. Bu notlar kendi öğretim

programındaki eşdeğer derslere ait olarak not belgesinde gösterilir. Not belgesinde yer alacak

bilgiler, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ve ilgili

mevzuat hükümleri kapsamında yürütülür.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda görevlendirilen,

izin verilen veya sağlık mazeretleri nedeniyle derslerini program dâhilinde veremeyen öğretim

elemanları, olağanüstü durumlar hariç ilgili ders saatinden önce mazeretleri/izinleri hakkındaki

bilgi ve belgeleri dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak vermek ve öğrenciye duyurmak suretiyle

birim yönetim kurulu kararı ile telafi dersi yapabilir. Telafi dersi, ilgili dönemde akademik tak-

vimde belirtilen derslerin sona erme tarihine kadar birim yönetim kurulu kararıyla uygun gö-

rülen tarih ve saatte yapılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 –  (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek

yapılır.

(2) Öğrenciye e-postanın gönderildiği resmi e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle

okunmamış tebligatlar veya yanlış/eksik beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar 11/2/1959

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, Senato kararları, akademik

işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmî internet

sayfasında yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/1/2015 tarihli ve 29235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Dekan: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, 

c) Hastane Müdürü: Merkezin Hastane Müdürünü,

ç) Merkez: Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü, 

e) Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını,

f) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü, 

g) Üniversite: Trakya Üniversitesini, 

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi

biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değişti-

rilebilir.” 

“(3) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Fakültede devamlı statüde görev yapan

öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Rektör tarafından görevlendirilmek üzere teklif

eder. 

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri, Mü-

dürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Mü-

dürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür

yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“ğ) Yönetim Kurulunu gündem belirleyerek toplantıya çağırmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Dekan veya Dekanın uygun görmesi halinde Mü-

dürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır; kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Müdürün görevi başında olmadığı hallerde ise Dekanın uygun görmesi halinde müdür

yardımcılarından biri toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır: 

a) Dekan. 
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b) Müdür ve müdür yardımcıları. 

c) Fakülte anabilim dalı başkanları.” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü müdür yardımcısı yürütür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Hastane Müdürü

MADDE 11/A- (1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği

lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup tercihen

sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hiz-

metlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürünün görev ve sorumluluk alanı, Müdür (Başhekim)’ün görev ve

sorumluluk alanları ile sınırlı olup Hastane Müdürü, Merkezin diğer yönetim organlarının be-

lirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları, sağlık

idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletme-

cilik olan fakültelerden mezun olup tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek li-

sans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından en

fazla iki kişi olmak üzere Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendi-

rilir. Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmet-

lerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir ve hizmetlerin yürü-

tülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik

veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar Müdür (Başhekim)’e

karşı sorumludurlar.” 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yönetim Kurulu üyesi

olan; dekan yardımcılarının ve Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tara-

fından seçilerek görevlendirilen öğretim üyelerinin üyelikleri bu maddenin yayımı tarihinde

sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen 10 uncu

maddede belirtilen üyelerden oluşur.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10769 

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

 
 10731 

—— •• —— 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DEFORME OLAN AHŞAP TRAVERS DÜBELLERİNİN, PLASTİK DÜBELE 
YENİLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden (ADANA): 
İhale Kayıt No : 2022/909807 
1. İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 457 5354 / 453 1195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2. İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: Pozantı 62 Demiryolu Bakım Müdürlüğü 

Sorumluluk Alanında Bulunan Ereğli 621 Yol Bakım Şefliği Mıntıkasındaki Deforme Olan 
71.288 Adet Ahşap Travers Dübellerinin, Plastik Dübele Yenilenmesi İşi 

3. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
22/09/2022 günü saat 10.00 da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden 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. 
    10707/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sarf Malzemesi Kısım-1: Canon Marka Sarf 
Malzemeleri; Kısım-2: Epson Marka Sarf Malzemeleri ve Kısım-3: HP  Marka  Sarf  
Malzemeleri  ihtiyaç  sahibi  kuruluşça  hazırlanan  teknik  şartnamesine  ve  teknik  şartnamede  
belirtilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

İhale Kısımları Evrak Bedeli 
Tüm Kısımlar veya Birden Fazla Kısıma Katılmak için 130-TL 
Kısım-1: Canon Marka Sarf Malzemeleri 130-TL 
Kısım-2: Epson Marka Sarf Malzemeleri 100-TL 
Kısım-3: HP Marka Sarf Malzemeleri 100-TL 
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz  III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b)  Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, marka/model, teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 22/09/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 
inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik 
şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini 
müteakip, uygun  olduğu  tespit edilen teklifler aynı  gün  açılacaktır.  Uygun  olmayan teklifler 
ise açılmadan  teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım 
için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

Talep Takip No: BSU2FZM9V3 
 10884/1-1 
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PANCAR KUYRUĞU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda ( ± % 20 toleranslı) 6.000 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. 

Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü (Açık Artırma ve/veya 
Pazarlık Usulü) İle İhale Edilecektir. 

1- İdarenin 
a) Adresi : Şeker Evleri Mah. Yunus Emre Cad.No:2 

BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası-e posta : Tel: 248 233 19 35 (4 hat) – Faks: 233 12 67- 

burdurseker@turkseker.gov.tr 
2- İhale Konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : (± % 20 toleranslı) 6.000 Ton Pancar Kuyruğu 

Satışı İhalesi 
b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı 

Salonu 
c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 

(± %20 toleranslı) 110 (yüzon) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 23/09/2022 Cuma Günü Saat 14:30 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 250,00 TL. 

(Y.İkiyüzelliTürkLirası) karşılığı Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi BURDUR adresinden 
satın alınabilir. 

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3. Teklifler en geç 23/09/2022 Cuma Günü Saat 14:30’a kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 
gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

6- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce 
belirlenecektir. 

7- Alıcı satın almış olduğu Pancar Kuyruğunun %25’inin bedelinin tamamını peşin olarak 
Fabrikamıza ait banka hesap numaralarından birine yatıracaktır. 

8- Diğer Hususlar 
8.1. İhale gün ve saatinde (23.09.2022 Cuma 14:30) yeniden teklif alınması (açık arttırma 

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. 

8.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 10757/1-1 
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PANCAR KUYRUĞU VE PÜLP SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız sahasında oluşan pancar kuyruğu ve pülp tahminen 1.500 ton  Ton/TL. 

Bazında satışı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına 

göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

1-İdarenin  

a) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148  UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0276 231 14 91    Faks: 0276 231 17 32 

2-İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahasında oluşan pancar kuyruğu ve pülp 

tahminen 1.500 ton  Ton/TL. Bazında satışı 

b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşin süresi yer teslimini müteakip kampanya bitimine 

kadardır. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Fevzi 

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148  UŞAK 

b) Tarihi ve saati : 23.09.2022 Cuma günü, saat 14:30 

4-İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü / UŞAK adresindeki 

Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları  (KDV Dahil) TL. 236,00 

(İkiYüzotuzaltıtürklirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)  

takvim günü olmalıdır. 

7.İhale gün ve saatinde (23.09.2022 Cuma günü) yeniden teklif alınması (açık arttırma 

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.  

8-Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 10885/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adapazarı Belediyesi Başkanlığından: 
1-İHALENİN KONUSU, NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2.maddesine göre 1,87  hektar 
büyüklüğündeki   "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet 
Mahallesi 128 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 129 Ada 1 Parsel ve 130 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
147, 159, 167, 173, 174, 180, 181, 184, 185 parseller ve  Rezerv Yapı Alandaki mevcut olan 
binalar ile belediye hizmet binasının yıkımı ve sonrasında bu alana; kat karşılığı sosyal kültürel 
alan/tesis, ticari alan, belediye hizmet binası ve bu binanın mimari projede gösterilen teknik 
şartnamede belirtilen özellikte iç tefrişatı/demirbaşlarının temin ve montajının sağlanması, 
meydan düzenlemesi, otopark inşa edilmesi işinin, yükleniciye bırakılacak şartnamede belirtilen 
bölümler/kat, teras-Kiosk vaziyet planında gösterilen alanlar ile teknik şartname, idari şartnamede 
ve tüm uygulama projelerinden herhangi birinde belirtilen iş ve işlemler karşılığında 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak 
bölümlere (Bu bölümlerin bir kısmı hak sahipleri ile yapılan sözleşme gereği belediye tarafından 
hak sahiplerine devredilecektir.) ilave olarak teklif edilmesi öngörülen asgari bedelin artırımı 
ihalesidir. 

2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN ALINACAĞI: 
Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Biriminden 

istekliler tarafından bedeli yatırılarak temin edilebilir. 
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE, TARİHTE VE HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI: İhale, 30/09/2022 Cuma günü, Saat:16:00'de Cumhuriyet Mahallesi Bankalar 
Caddesi No:19 Adapazarı Sakarya adresinde bulunan Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür 
Merkezinde Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 
yapılacaktır. 

İstekliler İhale Şartnamesini ve eklerini, mesai saatleri içerisinde Orta Mahalle Çeşme 
Meydanı Caddesi  No: 9 Adapazarı/ Sakarya adresinde bulunan Adapazarı Belediyesi Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğünde görebilir. 

4-ŞARTNAME BEDELİ: 5.000,00- TL (BeşbinTürklirası)'dir. 
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: 
Muhammen Bedel : 738.000.000,00.-TL (YediyüzotuzsekizmilyonTürkLirası) 
Asgari Teklif: İsteklilerden 4.200.000,00-TL (DörtMilyonİkiYüzBinTürkLirası)’ndan aşağı 

olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacaktır. 
Toplam Muhammen Bedel : 742.200.000,00-TL (YediyüzkırkikimilyonikiyüzbinTürkLirası) 
Geçici Teminat Bedeli: Muhammen bedelin %3 ' ü olan 22.266.000,00-TL (Yirmiiki 

milyonikiyüzaltmışaltıbinTürkLirası)' dır. 
6-İSTENİLEN BELGELER: İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan 

belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
a. Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
b. İhale yılı içerisinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 
görülmüş sureti) 

i)  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından alınmış ihale yılı içerisinde odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 
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ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi odasından ihale yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. 

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

i)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel  kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d. İstekli adına vekâleten teklif veriliyor ise, teklif veren kimselerin noter tasdikli 
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti 
veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde idareden temin edilecek İş Ortaklığı 
Beyannamesi, 

f.  Toplam  muhammen  bedelin  %100'üne  karşılık  gelen  742.200.00,00-TL 
(YediyüzkırkikimilyonikiyüzbinTürkLirası) tutarına  kadar  kullanılmamış nakit  kredisi  veya  
teminat  kredisini gösterir banka referans mektubu. (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan 
idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dâhil- düzenlenmiş olması gerekmektedir) 

g. İlan tarihinden  sonraki  tarihte  ilgili  vergi  dairesinden  veya  internet  vergi  
dairesinden alınacak  vergi  borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı 
aslı, 

h. İlan tarihinden sonraki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet  adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
kurumdan alınan yazı aslı, 

i.  İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı, 
j.  İsteklinin iş bitirmelerinin; 
Yapı sınıfı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 

Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yayınlanan 3A grubu, 3B grubu,  4A 
grubu, 4B grubu, 4C grubu veya üstüne yahut EKAP sisteminde geçerli olan (B) Üst Yapı (Bina 
İşleri) II. Grup: Bina İşlerine veya üstüne ait olduğunu gösterir en az bir belge veya 4734 sayılı 
Kanununun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (A) Altyapı İşleri veya (B) Üst 
Yapı (Bina) İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

k. Muhammen bedelin (738.000.000 TL) %30’undan az olmamak üzere; 
k.1. İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’ndan alınmış işin büyüklüğüne göre en az (A) grubu müteahhitlik karnesi veya son on 
beş yılı içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu kapsamında alınmış "İş Deneyim Belgesi", 

k.2. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, (Yurtdışında 
yapılan işlere istinaden alınan İş Bitirme Belgeleri yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye 
çevrilmiş olarak verilir) 

k.3. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter  tasdikli  taşeronluk  sözleşmesinde yazılı  tutarı  
aşmamak  üzere)  taahhüt  edilerek  geçici  kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

 



12 Eylül 2022 – Sayı : 31951 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

k.4. Müteahhit  veya  taşeron  olarak  yurt  içinde  özel  sektöre  taahhüt  edilerek  kabulü  
yaptırılan  işlerde  ise Belediyesinden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi, 

l. Bu şartnamenin 3.  maddesinde yazılı geçici teminat mektubu veya geçici teminat 
bedelinin yatırıldığına  dair makbuz, 

m. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (g), (h), (i) , (o) ve (r) bentlerindeki 
belgeleri temin  etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya  aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

n. Ortak girişimlerde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39.maddesinin (6) 
ve (7) bendinde belirtilen şartlara uygunluk aranacaktır. 

o. İdareye borcunun bulunmaması, 
p. İhale dokümanının alındığına dair belge, 
r. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi, 
Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler: 
İş hacmini gösteren belgeler İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda 

belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının 

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairelerince 
onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam ciro veya Yapım işleri ciro tutarının 50.000.000,00TL 
(Ellimilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. 

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları 
ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam 
eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen 
gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli 
yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerden en az birinin, 
her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması gerekmekte olup, ortak 
girişimdeki firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi de yeterli olacaktır. 

İsteklilerin, ihaleye ilişkin teklif ve istenen belgeleri, 30/09/2022 Cuma günü,   saat 
14:00’a kadar Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No:9 Adapazarı/ Sakarya adresinde bulunan 
Adapazarı Belediyesinde Yazı İşleri Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir. 

Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya 
içerisindeki herhangi bir evrakın  değiştirilmesi  veya  eksik  evrakın  tamamlanması  yönünde  
yapılacak  müracaatlar  ve  birden  fazla  yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 s. D.İ.K.nun 29. 
maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.) 

İLAN OLUNUR 
 10803/1-1 
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YOL, İÇME SUYU, YAĞMURSUYU, ÇEVRE DUVARI, ELEKTRİK DAĞITIM 
ŞEBEKESİ, ÇEVRE AYDINLATMA VE TELEKOM ŞEBEKESİ  

YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Amasya Suluova Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyet Başkanlığından:  
Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Amasya Suluova Besi Tarıma Dayalı  İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi ( 62,5 Ha) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat 
esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, 
kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Salucu Köyü Çardaklı Mevkii Suluova TDİ. Besi OSB. 
Cadde :1 No:1 Suluova AMASYA 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Amasya Suluova TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu, 

Yağmursuyu, Çevre Duvarı, Elektrik Dağıtım Şebekesi, 
Çevre Aydınlatma ve Telekom Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Amasya Suluova TDİOSB İlave Proje Sahası 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

ç) İşin süresi : 30.07.2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
d) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 40.917.629,82 ₺ 
e) Geçici Teminatı :   1.227.528,90 ₺ 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, No:161 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 Sanatkar 

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

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

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

Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içme suyu, 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. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.    

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 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 
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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) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale 

dokümanında yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız 
adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) 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 
dosyası, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 
Çankaya/ANKARA adresine 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 şartnamede 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 Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık büro veya Amasya Suluova 
Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Salucu Köyü 
Çardaklı Mevkii Suluova TDİ Besi OSB. Cadde:1 No:1 Suluova/AMASYA adreslerinde 
görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler 
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık bürodan 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 Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 10680/2-1 
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216 ADET İŞYERİNE AİT YOL VE AÇIK ÇALIŞMA ALANI, ATIKSU, 
YAĞMURSUYU, İÇMESUYU, TELEKOM, SU DEPOSU, ELEKTRİK VE MEKANİK 

ALTYAPI İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM  
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan, Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Dörtyol Sanayi Çarşısı 9. Yol No:23/A Arifiye / 
SAKARYA 

2-İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Küçük Sanayi Sitesi 216 adet işyerine ait yol ve açık 

çalışma alanı, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, telekom, 
su deposu, elektrik ve mekanik altyapı inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Arifiye / SAKARYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin süresi : 31/05/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 94.708.200 TL 
f) Geçici Teminatı :   2.841.246 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 : 29/09/2022- Saat 10:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 
tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 
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, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Makine 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. 
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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. 

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, Yapı Kooperatifi 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 
Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 
Dörtyol Sanayi Çarşısı 9. Yol No:23/A Arifiye / SAKARYA 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-Yapı Kooperatifi Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 10887/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kocaeli İlinde faaliyet gösteren 513 nolu izin belgesine sahip Proteknik Yapı ve Zemin 

Laboratuvarı San. Tic. Ltd. Şti. ‘nin Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca 
iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve 
Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 
esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci 
maddesinin on ikinci fıkrası gereği Proteknik Yapı ve Zemin Laboratuvarı San. Tic. Ltd. Şti. ’nin 
ortakları olan Aslıhan YAZICI ve Tolga OK ’un üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği 
Proteknik Yapı ve Zemin Laboratuvarı San. Tic. Ltd. Şti. ’nin deney yapan elemanı Recep 
SAVUR ’un üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir 
görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı 
Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.08.2022 tarih ve 612/11 no’lu 
teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 08.09.2022 tarih ve 4522930 sayılı Makam Oluru ile 
uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 
 10847/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Frd Yapı Laboratuvar Madencilik İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik Otomotiv 

Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ’nin laboratuvar kuruluşuna üç ayrı değerlendirme 
raporu kapsamında üç adet idari para cezası uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları tutulan 
denetçi mühendisi Ahmet Vahi KARADAĞ ‘ın (Kimya Mühendisi, T.C.No: 16429961020, 
Denetçi No:9498, Oda Sicil No:18308) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci 
maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.08.2022 
tarih ve 612/9 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 08.09.2022 tarihli ve 4522395 
sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 
 10848/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova Ekin Beton Çelik Test Analiz Lab. San. Tic. Ltd. Şti. ’nin laboratuvar kuruluşuna 

üç ayrı değerlendirme raporu kapsamında üç adet idari para cezası uygulanmasına sebebiyet 
vererek kayıtları tutulan denetçi mühendisi İsmail ÖZTÜRK ‘ün (Kimya Mühendisi, T.C.No: 
17635047362, Denetçi No:32338, Oda Sicil No:9499) 4708  sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 
(MYDK) 29.08.2022 tarih ve 612/10 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 
08.09.2022 tarihli ve 4523395 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 
 10849/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR 
1- GENEL BİLGİLER: 
Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 

sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında 
olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir. 

Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. 
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin 
şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet 
sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş 
Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir. 

2- GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI: 
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 
b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak; 
(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru 

yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar 
başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması 
gerekmektedir. 

(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS 
puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır. 

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. 
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) 

itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak         
[01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] 

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta 
iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler 
dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış 
olmak, 

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis 
edilmemiş olmak, 

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül 
2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş 
olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasından terhis olmak.), 

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri 
içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 
2003 (dahil) - 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşme 
tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.) 

g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve 
S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi 
kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini 
Karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek: Resmî 
Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler) 
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ğ.  En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru 
kılavuzdaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu 
çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.) 

h. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi 
bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış 
olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin 
faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.) 

ı. J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman 
jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, 

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak 
j. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın 
veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve 
alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti 
sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, 
fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, 

k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli 
hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, 

l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir 
cezaya mahkûm olmamak, 

m.  Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin 
şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı 
siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak, 

n. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs 
kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık 
yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, 
vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri 
bulunmamak.) 

o. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak, 
ö. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru 

kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak. 
3- İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez 

Komutanlığı; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ANKARA 
TEL : (0312) 464 4836 
Faks: (0312) 464 4848 
b. Resmi İnternet Adresleri: 
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr 
    10833/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Haydarpaşa 131 Yol 

Bakım Şefliği işyerine 1 Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak işe alınacaktır. 
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık şartları 

aşağıda belirtilmiştir. 
BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 
yayımlanacaktır. 

2- İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır. 
3- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların ortaöğretim 

mezunu olması gerekmektedir. 
Adayların ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı 

sistemlerde demiryolu hattı bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01) olarak en az 6 ay çalışmış 
olması gerekmektedir.  

4- İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.  
5- Başvuru yapan eski hükümlü adayları aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 22.09.2022 tarihinde 
teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.  

6- Başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört 
katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 
Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 27.09.2022 tarihinde kura çekimi ile 
belirlenecektir. 

7- Sözlü sınavı 04.10.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA 
adresinde yapılacaktır. 

8- Başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; 
özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-
problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan 
üzerinden, 

Mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan 
üzerinden ve mesleki konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak 
üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması 
alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

9- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 
açısından faydalı olacaktır. 

10- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 
edebilecektir. 

11- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri 
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 
yapabilecektir.  

12- İşe başlatılacak Demiryolu hattı bakım onarımcıları 4857 sayılı İş Kanununa tabii 
olarak görev yapacaktır. 
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13- İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcılarının deneme süresi 4 ay olup, deneme 
süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir. 

14- İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcısı en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde 
nakil isteyemeyecektir.  

15- İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcıları vardiyalı olarak 24 saat esasına göre 
gece gündüz çalıştırılabilecektir. 

16- Demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle 
ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret 
ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak 
geri alınacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER; 
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından 

veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, 
adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

3- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya 
e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi 

4- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından) 
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu 

belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.  
6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) 

ve Diğer Adres Belgesi  
9- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve 

Hizmet Dökümü,  
10- Başvuru yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte 

yapıldığı raylı sistemlerde demiryolu hattı bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01) olarak en az 
6 ay çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-devlet üzerinden alınacak SGK 
Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir.   

11- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 
Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 

SAĞLIK ŞARTLARI   
1-Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir 
2-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi 

birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, 
psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 
• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 
• Renk Muayenesi yapılmış,  
• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 
• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli 

İşlerde çalışır” veya “Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak çalışır” kararının net olarak yazılı 
olması gerekmektedir. 

3-Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve 
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak çalışır” ibaresi ve 
görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları 
hakkında işlem yapılmayacaktır. 

 10855/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam 
edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 32 Mühendis, 2 
Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 
61 personel alınacaktır. 

Sıra 
No 

Öğrenim Durumu Puan Türü 
Kadro 
Unvanı 

Görev 

Yapacağı 
Şehir 

Alınacak 

Personel 
Sayısı 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, 
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Mühendis Ankara 5 

2 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Mühendis Ankara 5 

3 

Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme  Bilimi ve 

Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, 

Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Seramik 
Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Mühendis Ankara 1 

4 

Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, 
Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Mühendis 

Ankara 1 

Kocaeli/ 
Gebze 

4 

İzmir 1 

5 

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, 
Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme 
Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 

Kamu Personel Seçme 
Sınavında (KPSS) P-3 puan 

türünden en az 70 (yetmiş) puan 
almış olmak. 

Mühendis 

Ankara 2 

Kocaeli/ 
Gebze 

3 

Bursa 1 

Kayseri 1 

6 

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, 
Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve 

Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun 
olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Mühendis 

Ankara 1 

Kocaeli/ 

Gebze 
1 

Bursa 1 

7 

Orman Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği 

veya Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Mühendis 

Ankara 1 

Kocaeli/ 
Gebze 

1 
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8 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Mühendis 

İstanbul/ 
Anadolu 

1 

Kayseri 1 

İzmir 1 

9 

İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim 
Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve 

Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı 
ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Basın ve 

Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-3 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Memur Ankara 1 

10 

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama 
Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral 

Makineleri önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 

2020 yılında yapılan Ön Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-93 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Tekniker 

İstanbul/ 
Avrupa 
Yakası 

1 

İstanbul/ 
Anadolu 
Yakası 

1 

11 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis 

Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici 
Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. 

2020 yılında yapılan Ön Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-93 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Memur 

Ankara 2 
İstanbul/ 
Avrupa 
Yakası 

1 

İzmir 1 
Adıyaman 1 

12 

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Adalet Meslek 
Eğitimi, Adalet önlisans programından veya Adalet 

Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Ön Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-93 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Memur Ankara 1 

13 

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Ön Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-93 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Memur Ankara 1 

14 
Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, 
Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

2020 yılında yapılan Ön Lisans 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-93 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

Kayseri 1 

15 Lise ve dengi okul mezunu olmak. 

2020 yılında yapılan Ortaöğretim 
Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS) P-94 puan 
türünden en az 70 (yetmiş) puan 

almış olmak. 

Odacı 
(Hizmetli) 

Ankara 12 
İstanbul/ 
Avrupa 
Yakası 

1 

İstanbul/ 
Anadolu 
Yakası 

1 

Kocaeli / 
Gebze 

1 

İzmir 1 
Adana 2 
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I -BAŞVURU ŞARTLARI: 

Adaylar Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak. 

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak. (Yükseköğretim Kurulunca 

tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki 

yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri 

kaydıyla müracaat edebileceklerdir.) 

3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra 

doğmuş olanlar.) 

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına 

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

5) Tablonun 3 no.lu kısmındaki Mühendis kadrosu için Uluslararası Kaynak personeli 

belgelendirme programları dahilinde Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası sahibi olanlar 

(International Institute of Welding Kaynak Mühendisliği Diploma/Sertifika) ve son başvuru tarihi 

itibarıyla Kaynak Mühendisliği Diploması/Sertifikası almaya hak kazanmış olanlar tercih sebebi 

olarak değerlendirilecektir. 

6) Mühendis kadrolarına yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) 

yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS)’ndan en az C 

seviyesi puana (en az 70 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 

başka bir puana sahip olmak. 

7) Tablonun 14 no.lu kısmındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; 

a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, 

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü 

gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak, 

c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun 

santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten  fazla,  17’den  az  olmamak,  

(Örneğin;180  cm  boyunda  olan  bir  adayın  kilosunun  80+13=93’ten  fazla,  80-17=63’ten  az  

olmaması gerekmektedir.) 

ç) Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
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8) Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı 
bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri 
zorunludur. 

9) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri 
için başvuruda bulunabilecektir. 

10) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 
11) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli 

bulunmamak. 
12) Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. 

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü 

(http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-
Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak 
başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri 
arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Enstitü’nün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. E-Devlet üzerinden elektronik 
ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elden yapılan veya posta yoluyla 
gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik ile Odacı (Hizmetli) kadrolarına 
başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine 
göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak 
kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim 
programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan 
adaylarda sınava katılmaya hak kazanır. 

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 20/10/2022 tarihinde Enstitünün resmi internet 
sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini 
görüntüleyebilecektir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. 

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile 

kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme 
gücünün, davranış ve tepkilerinin Mühendis, Tekniker, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 
Odacı (Hizmetli) kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel 
yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, Enstitünün ana 
faaliyet alanlarına ilişkin bilgilerin değerlendirildiği bir sınav olacaktır. 
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Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi ve beceri 50, Enstitünün ana faaliyet 

alanlarıyla ilgili bilgisi 20, 

Genel yetenek ve genel kültür düzeyi 10, Muhakeme ve kavrayış yeteneği 10, 

İfade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin değerlendirilmesi 10, 

Puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın 

alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği 

teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

IV - SINAV YERİ 

Sözlü sınavın yapılacağı yer 20/10/2022 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde 

duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, 

Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir. 

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 

(yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav 

notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. 

Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek 

puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü 

sınavı başarmış kabul edilecektir. 

Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar 

için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha 

az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 

Adaylar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sonuç bilgilerini görüntüleyebilecektir. 

Ayrıca sözlü sınavı kazanan asil adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. 

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan 

başlamak üzere atama yapılır. 

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilir. 

Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş 

günü içinde bir dilekçe ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili 

komisyon tarafından en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak 

bildirilir. 

 10822/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

A-Genel Hususlar 
1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün 

içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya 
https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi 
ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında 
başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir. 

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 
talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul 
edilecektir. 

3)  Başvuru  yapan  iş  arayanların  tamamı  noter  tarafından  yapılacak  kura  çekiminden 
önce  talep  sahibi  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına gönderilecektir. 

4) İŞKUR’un gönderdiği listedeki adaylar, noter kurasından önce aranan koşulları taşıyıp 
taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, askerlik, nüfus cüzdanı, ehliyet, tecrübe, mesleki 
belgesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına teslim edecektir. Belge 
teslim tarihi internet sitesinden   (http://personel.iuc.edu.tr) adaylara duyurulacak olup ayrıca 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Durumlarını belirtilen tarihler arasında belgeleyemeyenler veya 
yanlış beyanda bulunanlar kura hakkını kaybedecektir. 

5) Teslim edilen belgeler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Komisyonu 
tarafından kontrol edildikten sonra kuraya girmeye hak kazanan adayların listesi (http://iuc.edu.tr 
ile  http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olup 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

6) Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 
birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi 
taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların 
başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sisteminde yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas 
alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus 
Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum Ünitesine 
ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu yapılır. 

7) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hale 
getirilmesi ve işe alınması işleminin iptalini ilişkin 

İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır. 
Alım Yapılacak Kadrolar için Genel Açıklamalar: 
a) Üniversitemize şahsen gelerek veya posta / e-posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 
c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
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ç) Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi 
itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. 

d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
e) Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya 

ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir 
engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir. 

f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular  
http://personel.iuc.edu.tr  internet adresinden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat 
yapılmayacağı için adayların; 

• Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri, 
• Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan 

sunmaları, 
• Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması, 
• Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir. 
• Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir. 
g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan 

başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav 
sürecinin her aşamasında red edilecektir. 

h) Yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen 
adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz 
tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

ı) Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe 
başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması 
olumsuz sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki 
sırayla internet sitemizden ilan edilerek yapılacaktır. 

i) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan 
vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” 

doldurarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edecektir. 
j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
k) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
l) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır. 
B) Özel Hususlar: 
1.Türk vatandaşı olmak, 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak, 
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4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen 
bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almamış olmak. 

6. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa personeli olmamak. 
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
8.  Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir. 
HAYVAN BAKICISI (3 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER 
• En Az İlkokul Mezunu Olmak 
• Son Başvuru Tarihi İtibarıyla 30 (Otuz) Yaşını Doldurmamış Olmak 
• Askerlik Görevini Yapmış Veya Muaf Olmak 
• En Az B Sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak 
• Sığır ve Koyun Bakımı Konusunda Tecrübeli Olmak (Belgelendirmek Kaydıyla, SGK 

Dökümü ve Çalıştığı Kurumdan Görev Belgesi Alınacak.) 
• Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Göstermek. 
KASAP  (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER 
• En Az Lise Mezunu Olmak 
• Son Başvuru Tarihi İtibarıyla 45 (Kırk Beş) Yaşını Doldurmamış Olmak 
• Askerlik Görevini Yapmış Veya Muaf Olmak 
• En Az B Sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak 
• Kesimhaneye Hayvan Sevki Konusunda Tecrübeli Olmak 
• Hijyen Sertifikası Sahibi Olmak(Belgeli ) 
• Kasap Olarak En Az 10 Yıl Çalışmış Olmak (Belgelendirmek Kaydıyla, SGK Dökümü 

Ve Çalıştığı Kurumdan Görev Belgesi Alınacak.) 
• Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Göstermek. 
KASAP (1 KİŞİ) İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER 
• En Az Lise Mezunu Olmak 
• Son Başvuru Tarihi İtibarıyla 35 Yaşını (Otuz Beş) Doldurmamış Olmak 
• Askerlik Görevini Yapmış Olmak Veya Muaf Olmak 
• En Az B Sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak 
• Hijyen Sertifikası Sahibi Olmak (Belgeli) 
• Kasap Olarak En Az 5 Yıl Çalışmış Olmak (Belgelendirmek Kaydıyla, SGK Dökümü 

Ve Çalıştığı Kurumdan Görev Belgesi Alınacak.) 
• Vardiyalı Çalışma Düzenine Uyum Göstermek. 
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KURA TARİHİ VE YERİ 
1. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 26/09/2022 Pazartesi günü 

(http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında 
yayınlanacaktır. 

2. Noter huzurunda kura çekimi 28/09/2022 Çarşamba günü saat 10.00’ da İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Konferans Salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad 
No:7 Avcılar-İstanbul) yapılacaktır. 

3.  Noter  kurası  sonucu  mülakat  sınavına  katılmaya  hak  kazanan  asil  ve  yedeklerin  
listesi Üniversitemiz  (http://iuc.edu.tr  ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde 
DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup 
ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen 
aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda 
aday kura çekim salonuna alınacaktır. 

MÜLAKAT SINAV İŞLEMLERİ: 
Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile mülakat sınav yeri ve 

tarihi Üniversitemiz internet sayfasından (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) takip 
edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe 
başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından 
başlayarak yerleştirme yapılır. 

Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://iuc.edu.tr ile 
http://personel.iuc.edu.tr) ilan edilecektir. 

Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca 
belirlenir. 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda 

belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. İşe başlamayanlar, 4857 sayılı iş kanununda belirlenen 
deneme süresi içerisinde; işten ayrılanlar, görevde başarısız olanların ve gerekli şartları taşımadığı 
sonradan tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır. 

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. 

İŞÇİ OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER 
 Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 
 2 Adet Vesikalık fotoğraf. 
 Adli Sicil Belgesi 
 SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge. 
 Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabul edilir) 
 Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi 
 Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden 5 Hekim onaylı, 1 Hekim Psikiyatrı Uzmanı 

Olmak Şartı İle) 
 10782/1-1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Yayım Tarihi           : 12.09.2022 
Son Başvuru Tarihi : 26.09.2022 
Üniversitemiz’e 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) 
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) 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 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

Gastroenteroloji Yan Dal 
Uzmanı Olmak 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

1 Doçent 
Gastroenteroloji Yan Dal 
Uzmanı Olmak 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

1 Profesör 
Gastroenteroloji Yan Dal 
Uzmanı Olmak 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı 
Olmak 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

1 Doçent 
Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı 
Olmak 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

1 Profesör 
Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı 
Olmak 

 

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/
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Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 
Anabilim Dalı 

1 Doçent  

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 
Anabilim Dalı 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

 

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji  ve 
Reanimasyon 
Anabilim Dalı 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

 

Tıp Fakültesi 
Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

KOAH tedavisinde balon 
bronkoplasti tedavisi 
konusunda deneyimli olmak 

Tıp Fakültesi 
Nükleer Tıp 
Anabilim Dalı 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

 

Tıp Fakültesi 
Radyasyon 
Onkolojisi  
Anabilim Dalı 

2 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

Medikal Fizik uzmanı olmak 

Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

1 Profesör 
Vitrektomi cerrahisinde 
deneyimli olmak 

Tıp Fakültesi 

Plastik, Estetik ve 
Rekonstrüktif 
Cerrahi Anabilim 
Dalı 

1 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim 
Dalı 

1 Profesör 
Perinatoloji yan dal uzmanı 
olmak 

Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı 

1 Doçent  

 10852/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 05.05.2022 gün ve 283/63599 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.08.2022 gün ve 2118/2401 sayılı kararı ile onaylanan 
Yunus Emre Mahallesi 8451 ada 2 parsel ve yoldan ihdas parselini kapsayan 35310/4 nolu 
parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 10681/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu. 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul Bölüm/Program Kadro 

Unvanı Özel Şartlar Kadro 
Sayısı 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Beslenme ve 
Diyetetik alanında almış olmak. 
Bir yükseköğretim kurumunda en 
az iki yıl ders vermiş olmak. 

1 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Odyoloji Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Hemşirelik 
alanında almış olmak. Bir 
yükseköğretim kurumunda en az 
beş yıl ders vermiş olmak. 

1 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde ve 
Motor Bakımı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Matematik 
alanında almış olmak. 1 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 
Dokümantasyon 
ve Sekreterlik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Sağlık 
Yönetimi alanında almış olmak. 
Bir yükseköğretim kurumunda en 
az dört yıl ders vermiş olmak. 

1 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Bilişim Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 
veya Yazılım Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği alanlarından 
birinde almış olmak. Yönetim 
Bilişim Sistemleri konusunda 
çalışmaları bulunmak. 

1 

 10813/1/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 
tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 12.09.2022 
Son Başvuru Tarihi : 26.09.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.09.2022 
Sınav Tarihi : 29.09.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.09.2022 
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve 

Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu, 
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir), 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge), 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir) 
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan 
belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.) 

NOT: 
• e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik 

belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış 
diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması 
gerekmektedir. 

• Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş 
sayılır. 
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• Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde 
(www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

• Sınavlar Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır. 
• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması 

gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa 
yerleşkesine yapılacaktır. 

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr 
Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm/Program Kadro 
Unvanı Özel Şartlar Kadro 

Sayısı ALES YDS 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Odyoloji Öğr. Gör. 

Odyoloji lisans mezunu olmak. Odyoloji, 
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya 
Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

1 70 50 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 
Görüntüleme 

Teknikleri 
Öğr. Gör. Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını 

Radyoloji alanında almış olmak. 1 Muaf - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
Optisyenlik Öğr. Gör. 

Optisyenlik ön lisans mezunu olmak. İlgili 
alanda lisans tamamlamış olmak. Alanında 
yüksek lisans yapmış olmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. 
Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
Bir yükseköğretim kurumunda en az bir yıl 
ders vermiş olmak. 

1 70 - 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Diyaliz 
(İngilizce) Öğr. Gör. 

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, 
İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği bölümlerinden birinde lisans 
mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

1 70 90 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Hava 
Ulaştırma 

İşletmeciliği 
(İngilizce) 

Öğr. Gör. 

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, 
İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği bölümlerinden birinde lisans 
mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

3 70 90 

Kapadokya 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 
Kabin 

Hizmetleri 
Öğr. Gör. 

İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, 
İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce 
Öğretmenliği bölümlerinden birinde lisans 
mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

2 70 90 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine 

Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer 
koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel 
Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar başvuracakları kadroyu belirten 
dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, Doçentlik Başarı Belgesini, Üniversitemiz Öğretim 
Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre 
hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını (4) dört adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde 
alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları kadroyu belirten 
dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme 
ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik 
çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 
sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir. 

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 
eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

• Adaylar, Özgeçmiş ve yayınları ile diğer akademik çalışmalarını puanlama formu 
formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşabilir. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 
KADRO UNVANI 

KADRO 
DER. 

ADET AÇIKLAMA 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Doçent 1 1 

Doçent unvanını Sosyoloji alanında 
almış olmak. Türkiye’de sinema, 
yetişkin eğitimi ve şiddet konularında 
çalışmaları bulunmak. 

Çorlu Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Elektronik Teknolojisi Doçent 1 1 

Doçent unvanını Bilgisayar Bilimleri 
ve Mühendisliği alanında almış 
olmak. Tıbbi Bilişim ve Sanal 
Gerçeklik alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Ziraat 
Fakültesi 

Biyosistem 
Mühendisliği 

Arazi ve Su Kaynakları 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Doktorasını Biyosistem Mühendisliği 
alanında tamamlamış olmak. 
Tarımsal sulama konusunda 
araştırmalar yapmış olmak. 
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Ziraat 
Fakültesi 

Tarımsal 
Biyoteknoloji 

Enzim ve Mikrobiyal 
Biyoteknoloji 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

3 1 

Doktorasını Moleküler Biyoloji-
Genetik ve Biyoteknoloji alanında 
yapmış olmak. Endüstriyel enzimler 
ve enzim mühendisliği alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Çorlu 
Mühendislik 

Fakültesi 

Tekstil 
Mühendisliği 

Tekstil Bilimleri 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Tekstil eğitimi alanında doktora 
yapmış olmak. Biyopolimerler, 
nanokompozit lifler ve inklüzyon 
kompleksleri alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Çorlu 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Yapı 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Doktorasını Yapı Mühendisliği 
alanında yapmış olmak. Çelik 
moment çerçeve sistemler ve 
elemanları üzerine deneysel ve teorik 
çalışmalar yapmış olmak. 

Çorlu 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

3 1 

Doktorasını Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği alanında yapmış olmak. 
Hafızalı devre elemanları ve 
uygulamaları alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Fizik Katıhal Fiziği 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Doktorasını deneysel katıhal fiziği 
alanında yapmış olmak. Yarıiletken 
ince filmler ve güneş hücreleri ile 
silisyum nanotellerin farklı alttaşlar 
üzerine taşınması konusunda 
bilimsel çalışmaları olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Eski Türk Dili 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Türk Dili alanında doktora 
yapmış olmak. Eski Türkçe ve Doğu 
Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Yeni Türk Dili 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı 
alanında yapmış olmak. Gazetelerde 
dil kullanımı ve Dede Korkut metinleri 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih Yakınçağ Tarihi 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Doktorasını Tarih alanında yapmış 
olmak. Yakınçağ dönemi Balkan 
Ayanları ve Askeri Darbe girişimleri 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Fransız Dili ve 
Edebiyatı 

Fransız Dili ve 
Edebiyatı 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 1 

Doktorasını Fransız Dili ve Edebiyatı 
alanında yapmış olmak. Çağdaş 
Fransız Edebiyatı, ironi ve özkurgu 
alanlarında çalışma yapmak. 

Güzel Sanatlar 
Tasarım ve 

Mimarlık 
Fakültesi 

Grafik 
Tasarımı 

Grafik Tasarımı 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Sanat Felsefesi üzerine doktora 
yapmış olmak. Sanat Pazarlaması, 
grafik tasarım ve estetik konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat İktisat Teorisi 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

İktisat alanında doktora yapmış 
olmak. Makro ihtiyati politikalar, 
merkez bankacılığı, parasal döviz 
kuru modelleri, döviz piyasası baskı 
endeksi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 
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İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 

Siyasi Tarih 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Doktorasını Uluslararası İlişkiler 
alanında yapmış olmak. İsrail dış 
politikası, ulusal güvenliği ve 
jeopolitiği üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Periodontoloji 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Uzmanlığını Periodontoloji alanında 
almış olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi 

Antrenörlük Eğitimi 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor 
alanında yapmış olmak. Sporcu 
içecekleri ve performans gelişimi 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Türk Müziği 
Devlet 

Konservatuvarı 
Çalgı Eğitimi Çalgı 

Doktor 
Öğretim üyesi 

3 1 
Doktorasını Müzik Eğitimi alanında 
yapmış olmak. Türk Müziği keman 
eğitimiyle ilgili çalışması olmak. 

Çorlu Meslek 
Yüksekokulu 

Makine ve Metal 
Teknolojileri 

Makine 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Doktorasını Makine Mühendisliği Isı 
Proses alanında tamamlamış olmak. 
Kurutma modelleme ve yenilenebilir 
enerji konularında çalışmaları olmak. 

Çorlu Meslek 
Yüksekokulu 

Gıda İşleme Gıda Teknolojisi 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Doktorasını Gıda Mühendisliği 
alanında yapmış olmak. Meyve 
sularında ısıl olmayan teknolojiler 
hakkında çalışmaları olmak. 

Şarköy Meslek 
Yüksekokulu 

Gıda İşleme Üretim Teknolojisi 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Doktorasını Gıda Mühendisliği 
alanında yapmış olmak. Kızıl ötesi 
spektroskopi kullanarak içeceklerin 
çeşide göre sınıflandırılması ve kalite 
özelliklerinin tayini, fermente kırmızı 
üzüm suyunun farklı depolama 
ortamlarında olgunlaştırılmasının 
fenolik bileşime etkisi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sağlık Bakım 
Hizmetleri 

Yaşlı Bakımı 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 1 

Doktorasını Hemşirelik alanında 
yapmış olmak. Geriatri ve nöroloji 
alanında akademik çalışmaları 
bulunmak. 

Teknik Bilimler 
Meslek 

Yüksekokulu 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Mekatronik 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
3 1 

Doktorasını Mekatronik Mühendisliği 
alanında yapmış olmak. Sensör 
tasarımı ve geliştirilmesi, insan-robot 
etkileşimi ve makine öğrenmesi 
konularında çalışmaları bulunmak. 

Muratlı Meslek 
Yüksekokulu 

Muhasebe ve 
Vergi 

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

3 1 

Doktorasını Muhasebe Bilim Dalında 
tamamlamış olmak. Uluslararası 
finansal raporlama standartları, 
uluslararası denetim standartları, 
bağımsız denetçi raporu ve 
muhasebe etiği konularında 
çalışmaları olmak. 

Sosyal Bilimler 
Meslek 

Yüksekokulu 

Büro Hizmetleri 
ve Sekreterlik 

Büro Yönetimi ve 
Yönetici 

Asistanlığı 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doktora 
yapmış olmak. Avrupa Bütünleşmesi, 
Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve 
BREXİT konularında çalışmaları 
olmak. 
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Sayfa

1

4

13

14

17

19

19

35

89

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


	
	Sakarya Dörtyol Çevre Sanayi Çarşıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
	İlgililere duyurulur.
	İlgililere duyurulur.


