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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mezuniyeti için staj/yaz stajı hariç gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirip sa-
dece devam şartını sağlamış, başarısız olduğu tek dersi kalan son sınıf öğrencilerine, başvur-
maları halinde, BYK kararıyla tek ders sınav hakkı verilir. İlgili yarıyılda öğrenciler tek ders
sınavına bir kez girebilirler. Sınavlar BYK tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavda
alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl sonu sınav sonucuna göre; öğrenci not yükseltmek amacıyla sınav sonucu-
nun açıklandığı tarihten itibaren bir iş günü içerisinde müdürlüğe/dekanlığa dilekçe vererek
bütünleme sınavına girebilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Normal eğitim süresini ve ders programında yer alan bütün dersleri tamamlayarak
mezuniyet için tek dersten FF veya FD notunu alarak başarısız durumda olan öğrencilere, ilgili
fakülte yönetim kurulu kararıyla akademik takvimde yer alan tarihte tek ders sınav hakkı verilir.
Bu haktan yararlanamayan veya yararlanıp başarılı olamayan öğrenciler, takip eden yarıyıl so-
nunda açılan yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı ile akademik takvimde belirtilen tek ders
sınavına girebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ders notları, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen
tarihlerde verilir.”

“(3) Not çizelgeleri; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlarını da kapsa-
yacak şekilde bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde akademik birim
sekreterliğine imzalı olarak teslim edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(6) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğren-
cinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için mezuniyet anında GANO’sunun en az 2,00 olması
gerekir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı fakülte, yüksek-

okul ve meslek yüksekokullarında (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mersin Meslek
Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı hariç) yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt
ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mersin Meslek Yüksek-
okulu ve Devlet Konservatuvarı hariç) yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt ile
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları 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) Alt birim: Birimler içinde faaliyet gösteren bölümü, anabilim/anasanat dalını veya

programı,
b) Alt birim kurulu: Bölüm veya anabilim/anasanat dalı kurulunu,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla ta-

mamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazan-
dırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan
sayısal değeri,
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ç) Akademik takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihleri ile baş-
vuru, kayıt, sınav ve diğer önemli tarihleri içeren ve Senato tarafından onaylanan takvimi,

d) Birim: Mersin Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
e) Birim kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,
f) Birim yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu,
g) Danışman: Bir öğrenciye, üniversite hayatı süresince, ders kaydı, eğitim-öğretim ça-

lışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili konularda yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, ilgili
alt birim tarafından önerilen ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim
üyesi, öğretim görevlisi ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip araştırma görevlilerini,

ğ) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik ders ve/veya
seminer, iki ders saatlik stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve benzeri uygula-
malı çalışmalara ilişkin ulusal krediyi ifade eden sayısal değeri,

h) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,

ı) Eğitim-öğretim dönemi: Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en az 14
(on dört) haftalık güz ve 14 (on dört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

i) Katkı payı/öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanun gereği; birinci öğretim, ikinci öğretim
ve uzaktan öğretim öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin ödemesi gereken ücreti,

j) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan dersler ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen temel bilişim
derslerini,

k) ÖBS: Mersin Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
l) ÖİDB: Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
m) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
ö) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,
r) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik

ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen
mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına
uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri ama-
cıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı,

s) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak plan-
landığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorun-
luluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde verildiği öğretimi,

ş) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
t) Üniversite Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 5- (1) İlgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile eğitim-öğretim

örgün, yaygın, açık, ortak, uzaktan ve karma öğretim şeklinde yapılabilir. Örgün öğretim, birinci
ve ikinci öğretim şeklinde olabilir.
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Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 6- (1) Birimlerin eğitim-öğretim süreleri aşağıdaki gibidir: 
a) Eczacılık Fakültesinde beş yıl (on yarıyıl), diğer fakülte ve yüksekokullarda dört yıl

(sekiz yarıyıl).
b) Meslek Yüksekokullarında iki yıl (dört yarıyıl).
(2) Birimlerin azami eğitim-öğretim süreleri aşağıdaki gibidir:
a) Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları azami dört yıl. 
b) Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları azami yedi yıl. 
c) Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları azami sekiz yıl. 
ç) Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları azami dokuz yıl. 
(3) Hazırlık eğitim-öğretim süresi azami iki yıl (dört yarıyıl) olarak uygulanır.
(4) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil olmayan süreler şunlardır:
a) Fakülte ve yüksekokullarda açılan bilimsel/mesleki hazırlık, normal öğrenim süresi

bir yıl olan yabancı dil hazırlık ile Türkçe hazırlık sınıfında geçirilen süreler.
b) Yaz öğretiminde geçirilen süreler.
c) İlgili birim yönetim kurulunca izinli sayılan süreler.
(5) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil olan süreler şunlardır:
a) Öğrencilerin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren

kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar.
b) Değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yüksek-

öğretim kurumlarında geçirilen süreler.
c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğrencilerin uzak-

laştırıldıkları süreler.
ç) Dikey geçiş veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumla-

rında geçirdikleri süreler, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili birim yönetim kurulu
kararı ile kabul edilen süreler.

d) Yabancı dil hazırlık sınıfında bir yılı aşan süreler ise azami öğrenim süresine dâhil
edilir.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayan öğrencilerin öğrencilik statüleri 2547 sa-
yılı Kanunun ilgili maddeleri hükmünce belirlenir.

(7) Üniversiteye yerleşip ders muafiyetleri sonunda üst sınıflara intibakı yapılan öğ-
rencilerin, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kabul
edilen süreler programın normal eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7- (1) Eğitim-öğretim süreci yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav süreleri ile resmî tatil gün-

leri hariç, her biri en az 14 hafta ve 70 iş günü ile güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan olu-
şur.

(3) Yarıyıllarda açılacak dersler, bu dersleri yürütecek öğretim elemanları, derslerin
grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler, ilgili alt birim tarafından belirlenerek
ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Gerekli görülen hallerde, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Rektör onayıyla
hafta içi mesai saati bitiminden sonra, Cumartesi ve/veya Pazar günleri ders ve/veya sınav ya-
pılabilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-
rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(6) Yarıyıllarda açılacak derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda ilgili
alt birim tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerde düzenlenir ve ilan edilir.

(7) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin
önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(8) Senatonun kararıyla gerektiğinde yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminin işleyiş ve
uygulama esasları Senato tarafından belirlenen esaslarla düzenlenir.
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Öğretim dili ve hazırlık
MADDE 8- (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir.
(2) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili birim kurullarının önerisi, Senatonun

kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir
yabancı dille de verilebilir.

(3) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili
mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dil seviyesi yeterlilikleri ve eğitimlerine başlama
hususları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Zorunlu Türkçe Hazırlık Programı, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) tarafından yü-
rütülür.

(6) Yüzde yüzden daha düşük ağırlık ile yabancı dilde öğretim yapan programlarda,
yabancı dilde verilecek dersler ana meslek derslerinden seçilir.

Öğretim planları/programları
MADDE 9- (1) Öğretim planları; teorik dersler, uygulama dersleri, seminerler ile atöl-

ye, laboratuvar, klinik, arazi, iş yeri eğitimi, mesleki eğitim, staj ve benzeri çalışmalardan olu-
şabilir.

(2) Yeni açılan programların öğretim planları ile mevcut öğretim planlarında bir sonraki
akademik yıla ait değişiklikler, alt birim kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından ka-
rara bağlanarak akademik takvimde belirtilen süreler içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun
onayı ile kesinleşir.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, kuramsal ve uygu-
lamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri
de göz önünde tutularak, AKTS kredisi belirlenir.

(4) Bir programdaki derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlı-
ğınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-
çevesine göre belirlenen kredi aralığına göre; iki yıllık ön lisans programları için 120, dört
yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık
programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır.

(5) Hangi derslerin teorik ve/veya uygulamalı sayılacağı ilgili kurulların önerileri üze-
rine Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(6) Uygulamalı eğitimler ile ilgili hususlar ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(7) Her yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları ilgili aka-
demik birimler tarafından bir sonraki eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde belirtilen sü-
reler içinde ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Haftalık ders programları eğitim-
öğretim yılı başlamadan en geç akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili alt birim ta-
rafından öğrencilere duyurulur. İlgili alt birim tarafından açılacak derslerin düzenlenmesi ve
öğretim elemanlarının tanımlanması ÖBS’de yapılır.

(8) Uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato
tarafından belirlenir.

Yan dal ve çift ana dal programları
MADDE 10- (1) Yan dal ve/veya çift ana dal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili

alt birim ile birim kurul kararı ve Senato onayı ile kesinleşir ve bölümlerin iş birliğiyle yürü-
tülür. Öğretmenlik eğitimi verilen birimler için, Senato kararı Yükseköğretim Kurulunun ona-
yına sunulur.

(2) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı ile ken-
di ön lisans veya lisans programına ek olarak bir yan dal ve/veya bir çift ana dal programına
kayıt olmasına izin verilebilir.
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(3) Yan dal veya çift ana dal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere;
a) Yan dal için diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası,
b) Çift ana dal için ikinci bir diploma,
verilir.
(4) Yan dal ve çift ana dal programına ait diğer hususlar, ilgili mevzuat kapsamında Se-

nato tarafından belirlenir.
Ulusal/uluslararası ortak ön lisans/lisans programı
MADDE 11- (1) Üniversite ile yükseköğretim kurumları arasında ulusal/uluslararası

ortak ön lisans/lisans programları açılabilir.
(2) Açılacak olan ortak ön lisans/lisans programları ilgili mevzuat kapsamında Senato

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.
Öğrenci değişim programları
MADDE 12- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 13- (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, resmî sağlık kurumlarından alınacak

olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle veya Senato tarafından belirlenen
nedenlerle toplamda en fazla iki yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde başka bir
yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders alabilir. Bu süre, öğrencinin talebi ve an-
cak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet
edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan
hastalığın ilerlediğinin Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim
Kurulunun teklifinin olması.

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler,
özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

(3) Özel öğrencilikte geçirilen süreler normal ve azami öğretim süresine dâhildir.
(4) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek Üniversitede özel öğ-

renci olarak ders almak isteyen öğrenciler, resmî sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu
raporu ile kanıtlanan sağlık nedenlerine veya Senato tarafından belirlenen nedenlere dayalı
olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede ders alabilirler.

Misafir öğrenciler
MADDE 14- (1) Belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla Üniversitede açılan

dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencilerine Senatonun belirleyeceği
esaslar çerçevesinde ilgili alt birim kurulu kararı ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile misafir
öğrenci olarak dersleri izleme izni verilebilir. Misafir öğrenciler kayıt oldukları dersler için be-
lirlenen kurallara uyarlar.

(2) Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu
öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birimce kendilerine durumlarını gösterir bir belge
verilir.

(3) Bir ders kredisi için katkı payı, Cumhurbaşkanı Kararında belirlenen miktarın ya-
rısının ilgili yarıyıldaki toplam ders kredisine bölünmesiyle belirlenir.

Yatay geçiş
MADDE 15- (1) Birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafın-

dan belirlenen esaslar kapsamında yapılır.
Dikey geçiş
MADDE 16- (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları, ilgili

mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yapılır.
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Bölümler/programlar arası geçiş
MADDE 17- (1) Öğrencilerin bölümler/programlar arası geçişleri, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.
(2) Öğrenciler, kendi alt birimlerinden başka bir alt birime geçiş yapabilirler. Bu geçiş-

ler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı bir kontenjan belirlenerek yapılır.
Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 18- (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek

yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, ilgili mevzuat hü-
kümleri esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Kayıt işlemleri
MADDE 19- (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri ÖSYM’nin belirlediği tarihler ara-

sında ve kayıt için belirtilen belgelerle yapılır. Bu tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yap-
tırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken;
a) Üniversitenin e-Devlet kaydına açık olan diploma programlarına kayıt hakkı kazanan

adaylar e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. E-Devlet kaydına açık
olmayan ve e-Devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adaylar kayıt için başvuru-
larını şahsen ya da yasal temsilcileri veya noter onaylı özel vekâletname ile yetkilendirilmiş
temsilcileri aracılığıyla yaparlar.

b) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının an-
laşılması halinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıs-
lara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre kayıt yap-
tırırlar.

Kimlik kartı
MADDE 20- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, fotoğraflı bir kimlik

kartı verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden öğrencinin, ulusal/yerel bir gazeteye kayıp ilanı vermek

suretiyle ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, kimlik kartı kullanılamayacak kadar
yıpranan öğrencinin ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine, yeni kimlik kartı
verilir.

(3) Kimlik kartı ile ilgili esaslar Mersin Üniversitesi Geçiş Kontrol Sistemi Yönergesi
doğrultusunda yürütülür.

Katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 21- (1) Katkı payı/öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat

hükümlerine göre alınır.
(2) Katkı payı/öğrenim ücreti, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi

içinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul
edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve
öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların
o yarıyılla ilgili yatırdığı katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Kayıt yenileme
MADDE 22- (1) Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde varsa katkı payını

veya öğrenim ücretini yatırarak ders ön kaydını yapar. Danışman akademik takvimde belirtilen
sürelerde öğrencinin ders kaydını kesinleştirir. Belirlenen ders kayıt yenileme süreci içerisinde
dersini seçmeyen ve/veya varsa katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin ders kaydı
onaylanmaz.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 36 ncı
madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payı/öğrenim
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ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak, stajını tamamlamadığı/tamamlaya-
madığı için mezun olamayan öğrenci kaydını yenilemekle birlikte katkı payı/öğrenim ücreti
ödemez.

(3) Ders ön kayıt işleminin, öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ders kay-
dında değişiklik yapmak isteyen öğrencinin yazılı başvurusu üzerine akademik takvimde be-
lirtilen tarihlerde danışman tarafından ders değişikliği yapılır.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken aşağıdaki öncelik
sıralaması kullanılır:

a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız oldukları dersler.
b) En alt yarıyıldan başlamak üzere bulunduğu yarıyıl dâhil alınması gerekirken alın-

mamış dersler.
c) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.
ç) Üst yarıyıldan alınmak istenen dersler.
(5) Öğrenciler ders programında çakışma olması halinde; alacakları ve devam yüküm-

lülüğünü yerine getirmedikleri derslerden, önce zorunlu derslerini, sonra seçmeli derslerini
dördüncü fıkrada belirtilen sıralamaya göre seçerek kaydını yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu
öncelik sıralamasından dolayı çakışan diğer dersleri alamaz.

(6) Farklı üniversitelerden ders almış öğrencilerin aldığı derslere ait notlar akademik
takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili Birime ulaşmamışsa dikkate alınmaz.

(7) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içerisinde ders kaydı yapmayan
öğrenciler, kayıt yenileme süresi boyunca mazeretli olduklarını belgelemeleri halinde, eğitim-
öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde başvurmaları durumunda, ilgili birim yönetim kurulu
kararı ile mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.

(8) Üniversiteden yatay geçiş ile başka bir üniversiteye giden ve yatay geçiş hakkından
vazgeçip aynı yarıyılda Üniversitede eğitim-öğretime devam etmek isteyen öğrencinin ders
kaydı, ilgili yarıyılın derslerinin başlamasından itibaren üç hafta içerisinde müracaat edilmesi
halinde yapılır.

(9) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur.
Öğrenime ara verme ve izinli sayılma işlemleri
MADDE 23- (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini ma-

zereti nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları, istemde bulunması ve bu istemin ilgili
yönetim kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra, mazereti süresince saklı tutulur. Bu süre
boyunca öğrenci eğitim-öğretime ara vermiş sayılır ve eğitim öğretim faaliyetleri ile sınavlara
katılamaz. Bu süre sonunda öğrenci kaldığı yerden öğrenimine devam eder.

(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl izin isteminde bulunabilir. Lisans
programlarında kayıtlı öğrenciye, belgeleyeceği önemli ve haklı sebebi bulunması halinde ilgili
alt birim kurul kararı ve birim yönetim kurulu kararı ile en çok iki yarıyıl daha izin verilebilir.
İzinli sayılan süre toplam öğrenim süresine dâhil değildir. İzinli sayılma talebi, ilgili yarıyıl
için eğitim öğretimin başladığı ilk dört hafta içerisinde ilgili alt birime yapılır.

(3) Yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili Senato tarafından belirlenen esaslar kapsa-
mında yerleşip kayıt yapan öğrencilere, Türkçe düzeylerini yeterli düzeye getirmek üzere ta-
nınan izin süresi ikinci fıkrada tanımlanan süreye dâhil değildir.

(4) Öğrenciler aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulu kara-
rıyla izinli sayılabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması.
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.
d) Öğrencinin tutukluluk hali.
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e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, Yükseköğretim Kurumun-
dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması.

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldı-
rılması suretiyle askere alınması.

g) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya
çıkması.

Danışmanlık
MADDE 24- (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, alt birim kurulu

tarafından, öğretim elemanları arasından bir danışman atanır.
(2) Öğrencilere verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına,

işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin hususlar Senato tarafından onaylanan
esaslarca belirlenir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 25- (1) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatle-

rinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve benzeri etkinliklerin haftalık
saatlerinin yarısından oluşur. Ulusal kredi değeri yarım bir değer olarak oluşan dersler için ulu-
sal kredi değeri bir üst rakama yuvarlanır.

(2) Bir dersin AKTS kredisi, dersin iş yüklerine göre hesaplanır. Bir yarıyıla ait toplam
AKTS kredisi en az 30’dur.

Ders açma esasları
MADDE 26- (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, her yarıyıl öğretim

planında yer alan hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, alt bi-
rim kurulundan gelen öneriler göz önüne alınarak birim yönetim kurulunda kararlaştırılır. 

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(3) Seçmeli derslerin açılabilmesi için kaydolan öğrenci sayısının en az beş olması ge-

rekir. Öğrenci sayısının beş kişiden az olması halinde alt birim kurulunun önerisi ile birim yö-
netim kurulu bu dersin açılıp açılmamasına karar verir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının ye-
tersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; akademik takvimde belirtilen ders ka-
yıt süresinin son haftası içerisinde, dersin açılmaması nedeniyle kaydı iptal edilen öğrencilerin,
açık bulunan seçmeli derslere kayıtları, alt birim kurulu tarafından yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları,
zorunlu hallerde Rektörlük oluru ile akademik takvimde belirtilen tarihler içinde değiştirilebilir.
Ancak eğitim-öğretim dönemi başlamış ise derse kayıt yaptıran tüm öğrencilerin yazılı talebi
ve dersin öğretim elemanının onayı halinde haftalık ders programlarında değişiklik yapılabi-
lir.

Ders alma ve bırakma koşulları
MADDE 27- (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli dersler-

den oluşur.
(2) Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencisi, kayıtlı olduğu programdaki sorumlu olduğu bütün

dersleri almakla yükümlüdür.
(3) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği toplam AKTS kredisi 45’ten fazla olamaz.
(4) Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, üçüncü fıkrada belirtilen AKTS kredi sınırını

aşmamak üzere bir üst sınıfın ilgili yarıyıllarından ders alabilir. Buna göre bir öğrenci alt ya-
rıyıllardan başaramamış ve alamamış olduğu dersi olmamak koşulu ile genel akademik başarı
not ortalaması 70 ve üzerinde ise bir üst sınıfın ilgili yarıyıllarından danışmanının onayıyla
ders alabilir.

(5) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim-öğretim prog-
ramındaki zorunlu dersleri ve asgari krediyi sağlayacak seçmeli dersleri başarmak zorundadır.
Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları bir ders, bulunduğu programdan çıkarıldığında,
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yerine alt birim kurullarınca uygun görülen bir dersi almalıdır. Mezun olunabilmesi için alınmış
olan tüm derslerin başarılması gerekir. Öğrenci, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre
başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir.

(6) Öğrenci, alt birim onayıyla diğer alt birimlerden de Senato tarafından belirlenen
esaslara göre eşdeğer ders alabilir.

(7) Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde ön kaydını yapmış olduğu
herhangi bir dersi yazılı talebi ve danışman onayıyla değiştirebilir.

(8) Öğrenci, kayıt olduğu bir dersi bırakmak istediğinde, eğitim-öğretimin dördüncü
haftasının sonuna kadar öğrencinin yazılı talebi ile danışman tarafından ilgili ders, ders kay-
dından çıkartılır ve alt birim bilgilendirilir. Alt birim de dersin sorumlu öğretim elemanını bil-
gilendirir. Öğretim programının ilk iki yarıyılında ve genel akademik başarı not ortalamasını
yükseltmek amacıyla alınan dersler bırakılamaz.

Derslere devam
MADDE 28- (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye

ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik ça-
lışmalara katılmak zorundadır. Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü ortadan kaldır-
maz.

(2) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere
F1 notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalı
yoklama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin
durumları öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye işlenir ve en geç eğitim-öğretim döneminin son
iş günü ilan edilir.

(3) Ülkemizi temsilen uluslararası veya Üniversiteyi temsilen ulusal veya uluslararası
bir organizasyonda görevlendirilen öğrenciler, görevlendirmenin veya organizasyonun devamı
süresince ilgili birim yönetim kurulu tarafından izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık süresinin
hesabında dikkate alınmaz.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına gi-
remezler.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 29- (1) Öğrenciler, alt birim kurulu tarafından eşdeğer kabul edilmesi halinde

ilgili birim yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden ders alabilir. Bu derslerden alınan
notlar, dersin açılacağı bir sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen ders kayıt günleri
başına kadar ÖBS’ye işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları not durum belgesinde 100’lük not
olarak, yoksa Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre elde edilen 100’lük
not olarak dikkate alınır.

Derslerden muafiyet
MADDE 30- (1) Birime yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yüksek-

öğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir.
Muafiyet talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca birime ilk kayıt yaptırdığı yarıyılda eği-
tim-öğretim yarıyılı derslerinin başladığı ikinci haftanın son iş gününe kadar başvuru yapabilir.
Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alın-
maz.

(2) Hazırlık sınıfına tabi olan öğrenciler ise hazırlık sınıfını tamamlamalarının ardından
kayıtlı oldukları programa başladıktan sonra eğitim-öğretim yarıyılı derslerinin başladığı ilk
haftanın son iş gününe kadar muafiyet isteğinde bulunabilirler.

(3) Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersi ile temel bilişim derslerinden her eğitim-öğretim
yılının başında bir muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda uygulanacak esaslar Senato tarafından
belirlenir.

(4) Muafiyet ile ilgili iş ve işlemler Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzen-
lenir.
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Uygulamalı eğitimler 
MADDE 31- (1) Uygulamalı eğitimler, eğitim-öğretim programlarının niteliklerine

bağlı olarak öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla
pekiştirmesi amacıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır.

(2) Uygulamalı eğitimler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 32- (1) Sınavlar; 
a) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, uygulamalı eğitim

sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenen şekillerde
yapılabilir.

b) Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı ve/veya
elektronik olarak yapılabilir.

c) Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun onayı ile belirle-
nir.

ç) Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler alt birim tarafından belirlenir ve ilgili sınav-
dan en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğ-
renci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

d) Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen ders-
lerde yapılacak sınavlar ilgili mevzuat ve Senato kararları uyarınca elektronik veya merkezi
yapılabilir.

e) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl kaydını yenilemiş, o derse
kayıt yaptırmış ve derse devam koşulunu sağlamış olması gerekir. 

f) Öğrencinin kayıt yaptırmadığı veya girme hakkını kazanmadığı bir dersin sınavına
girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınav sayısı

ilgili kurul kararı ile belirlenir ve dersin öğretim elemanı tarafından Üniversitenin Bologna
bilgi paketine girilir.

b) Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav ya-
pılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine
kullanılabilir.

c) Aynı yarıyıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde
yapılabilir.

ç) Ara sınavların toplam ağırlığı en az %40 en fazla %60 olabilir. Uzaktan öğretim ile
verilen derslerde bu ağırlık Senato tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ilgili kurul ta-

rafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır.
b) Derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; teorik derslerin en az %70’ine devam

etmek ve uygulamalı derslerde ise uygulamaların en az %80’ine katılmak ve başarılı olmak
gerekir. 

c) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değer-
lendirilmesine ilgili kurul karar verir.

(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sına-

vına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden koşullu
başarılı veya başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

b) İlgili dersin yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az iki gün ara ve-
rilir.

c) Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.
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(5) Tek ders sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tek ders sınavına girebilmek için;
1) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, tüm derslerin devam şartını sağlamış olmak.
2) Toplamda en fazla başarısız tek dersi olmak.
3) Tüm derslerinden başarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not

ortalamasına sahip olmamak.
4) Staj ve benzeri uygulamalar dâhil, ilgili programın diğer tüm yükümlülüklerini yerine

getirmiş olmak.
b) Uygulamalı derslerle ilgili tek ders sınav hakkı verilip verilmeyeceğine ilişkin karar

alma yetkisi ilgili birim yönetim kurulundadır.
c) Tek ders sınavının uygulanma esasları;
1) Tüm derslerinden başarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not

ortalamasına sahip olmayan öğrenciler tek ders sınavına daha önce aldıkları ve diledikleri bir
dersten girebilirler.

2) Tek ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda kullandırılır. Yaz
öğretiminde ders alarak tek ders sınav hakkı kazanan öğrencilere de akademik takvimde belir-
tilen tarihlerde bu sınav hakkı kullandırılır. Süresi içerisinde hakkını kullanmayan öğrenci, der-
sin açıldığı ilk yarıyılda derse kayıt olduktan ve gerekliliklerini yerine getirdikten sonra tek
ders sınav hakkı sahibi olur.

3) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen
tek ders sınavının başlangıç tarihinden önce ilgili alt birime yazılı olarak başvurur. Öğrencinin
durumu alt birim tarafından incelenerek, sınava girme yeter şartlarını sağlaması halinde birim
yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir.

4) Tek ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrencilerin söz konusu derse/derslere
açıldığı ilk güz veya bahar yarıyılında kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrenciler, bu dersler-
den devam şartı aranmaksızın yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girerek ve dersin gerekli-
liklerini yerine getirerek başarısız olmaları durumunda, tekrar tek ders sınav hakkını kullana-
bilirler.

5) Tek ders sınav programı alt birim tarafından belirlenerek ilan edilir.
ç) Tek ders sınav sonucunda;
1) Tek ders sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.
2) Tek ders sınavı sonunda alınan notlar genel not ortalamasına yansıtılır. Öğrencinin

dersi alıp başarısız olduğu yarıyılın dönem not ortalamasının hesaplanmasında kullanılmaz.
(6) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav için mazeret kabul edilir, ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için

mazeret kabul edilmez. Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına
girmeyen/giremeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

b) Tek ders ve azami eğitim-öğretim sonucunda yapılan sınavlar gibi ek sınavlar için
mazeret kabul edilmez.

c) Üniversiteyi veya Ülkemizi temsilen görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğ-
renci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav-
larının yapılacağı tarih, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.

d) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
e) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili

alt birime yazılı olarak yapılır. Bu sürenin dışında yapılan başvurular geçersizdir.
(7) Muafiyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak

zorunlu derslerden yabancı dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen
temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. 
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b) Muafiyet sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.
(8) Ayrıca öğrencilere tanınan uygulamalı eğitim sınavına ilişkin esaslar ilgili mevzuat

hükümlerine göre uygulanır.
(9) Gerekli durumlarda ilgili alt birim kurulunun önerisi, birim yönetim kurulunun ka-

rarı ve Rektör onayı ile hafta içi mesai saati bitiminden sonra ve/veya ulusal ve dini bayramlar
dışındaki, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(10) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çe-
kilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çe-
kilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır notu almış sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Soruşturma sonucunda suçsuz bulunan öğrenciye
yeni bir sınav hakkı tanınır.

(11) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son
ders günü, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen tarih aralığında
olmak üzere ÖBS'ye işlenir ve bütünleme sınavından sonra öğrencilerin son notlarını gösteren
sınav sonuç listesi öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde ilgili birime teslim
edilir. Süresi içerisinde girilemeyen notlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile not girişinin
yapılması sağlanır.

(12) Yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında, yaz öğretiminde
veya öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ve
uyarlanması 30 uncu maddeye göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Sınav notuna itiraz
MADDE 33- (1) Öğrenci; ilgili dersin sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü

içinde bağlı olduğu alt birime bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini
isteyebilir. Alt birim maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını
ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. 

(2) Öğrenci maddi hata itirazına karşı yapılan inceleme sonucunun kendisine tebliğin-
den itibaren beş iş günü içerisinde bağlı olduğu alt birime başvurarak kâğıdının esastan ince-
lenmesini talep edebilir. İlgili birim yönetim kurulunca belirlenen, sorumlu öğretim elemanı
dışında, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon, cevap anahtarı
ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak esastan inceleme yapar.
Not değişiklikleri ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili kurul
kararı, ilgili alt birim ve ÖİDB'ye bildirilir.

(3) ÖBS’de açıklanan başarı notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun
belirlenmesi halinde, dersin öğretim elemanı ilgili alt birime başvurarak düzeltme talebinde
bulunur. Bu talep, ilgili alt birim tarafından değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya dü-
zeltmeler ilgili birim yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Birim yönetim kurulu kararı
ilgili alt birime ve ÖİDB'ye bildirilir.

Ders başarı notu
MADDE 34- (1) Öğrencilere, aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam

puan üzerinden başarı notu verilir ve aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için notunun en az 60,00 olması gerekir.

50,00 ile 59 arasındaki ders başarı notuna ait başarı durumu üçüncü fıkrada belirtilmiştir. 
b) Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanlarının birlikte

değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl sonu sınavından 50,00’den düşük sınav puanı alan öğ-
rencinin ders başarı notu hesaplanmaz ve başarı durumuna F3 harf notu olarak yansıtılır.

c) Ara sınav ile yarıyıl sonu sınavlarının yüzde ağırlıkları ilgili alt birim tarafından be-
lirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders görevlendirmeleri ve
haftalık ders programları ile birlikte birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının ilk iki haftası
içinde ÖBS’de ilan edilir.
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(3) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Notlar mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak aşağıdaki harf başarı notlarından

birisine dönüştürülür ve küsuratlı notlarda virgülden sonra yer alan beş ve yukarısı rakamlar
en yakın üst tam sayıya, virgülden sonra yer alan dört ve aşağısı rakamlar en yakın alt tam sa-
yıya yuvarlanır. Öğrencinin ders başarı notu, bunların karşılığı olan harf notları, bu notların
katsayıları ve başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu Harf Notu Katsayı Başarı Değerlendirmesi
90,00 – 100 AA 4,00 Başarılı
80,00 – 89 BA 3,50 Başarılı
70,00– 79 BB 3,00 Başarılı
65,00 – 69 CB 2,50 Başarılı
60,00 – 64 CC 2,00 Başarılı
55,00 – 59 DC 1,50 Koşullu Başarılı
50,00 – 54 DD 1,00 Koşullu Başarılı
40,00 – 49 FD 0,50 Başarısız
0,00 – 39 FF 0 Başarısız
0 F1, F2, F3 0 Başarısız
b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarılıdır.
c) Bir yarıyılın sonunda, yarıyıl not ortalaması, 60,00 ve daha fazla olan öğrenciler o

yarıyılda DC ve DD aldıkları derslerden başarılı sayılır. Bir yarıyılın sonunda, yarıyıl not or-
talaması 60,00’tan az olan öğrenciler o yarıyılda DC ve DD aldıkları derslerden başarısız sa-
yılır.

ç) Bir dersten FD, FF, F1, F2 ve F3 notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız-
dır.

(4) F1, F2 ve F3 notları aşağıda tanımlanmıştır:
a) F1: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu yerine getirmemesi nedeniyle

yarıyıl sonu sınavına giremeyeceği durumlarda verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam
koşulu aranır.

b) F2: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine
getirdiği ancak yarıyıl sonu sınavına girebileceği halde sınava girmediği durumlarda verilir.

c) F3: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine
getirerek yarıyıl sonu sınavına girdiği, ancak bu sınavdan 50,00’den az puan aldığı durumlarda
verilir. 

ç) F1, F2 ve F3 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasına sıfır
puanla katılır.

(5) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve
benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan
öğrencilere verilir.

b) SD (Sorumluluğu Düşer): Kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin
sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir. Bu dersler ortalamaya
girmez ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

c) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.
ç) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalış-

malarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir ve öğrenci dersi tekrar aldığında
devam koşulu aranır.

d) DB (Dersi Bırakma): Ders seçimi yaptığı halde seçtiği derse devam etmek istemeyen
ve dersi bırakmak isteyen öğrencilere verilir.

e) BL notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı (60,00-100 not aralığı)
olan öğrenciye verilir.
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f) BZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız (0-59 not aralığı) olan
öğrenciye verilir.

(6) Öğretim elemanlarının yürüttüğü tüm derslere ait notlar ÖBS’ye ilgili öğretim ele-
manı tarafından girilir, ilan edilir ve sonuçlandırılır.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 35- (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda he-

saplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ol-
mak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Dönem not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda al-
dığı derslerden elde ettiği notları ile o derslerin ulusal kredilerinin çarpımından oluşan toplam
sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin ulusal kredi değerleri
toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın dönem not ortalaması olarak adlandırılır.

(3) Genel not ortalaması ise, dönem not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek,
öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak he-
saplanır.

(4) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonraki
iki basamak kullanılarak ifade edilir. Küsuratlı notlarda virgülden sonra yer alan beş ve yukarısı
rakamlar en yakın üst tam sayıya, virgülden sonra yer alan dört ve aşağısı rakamlar en yakın
alt tam sayıya yuvarlanır.

(5) Genel not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından belirlenen esaslara
dayanılarak hesaplanır.

(6) Daha önceden alınan veya başka bir üniversiteden alınan ve muaf olunan derslere
ait notlar ortalamaya dâhil edilir.

(7) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında ulusal kredi dikkate alınır.
Ders tekrarı
MADDE 36- (1) Bir öğrenci; öncelikle, başarısız olduğu dersi/dersleri, açıldığı ilk ya-

rıyılda almak zorundadır.
(2) Öğrenciler, daha önce aldıkları, muaf veya başarılı oldukları dersleri, o derslerin

verildiği ilgili yarıyılda tekrar alarak notlarını yükseltebilirler. Bu durumda, öğrencilerin derse
kayıt yaptırmaları gerekir. 

(3) Başarılı veya devam şartını yerine getirdiği başarısız dersin tekrarında, devam şartı
aranmaz; ancak öğrencilerin dersin yapılacak tüm sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı
olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Öğrenci ilgili derse kayıt yaptırdıktan sonra bu dersi
bırakamaz. 

(4) Tekrar alınan derslerde alınan en son sınav notu, yarıyıl başarı notu ve genel not or-
talaması hesabında dikkate alınır. Önceki sınav notları dikkate alınmaz.

(5) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dâhildir.
(6) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili yönetim ku-

rulunca belirlenen derslerde başarısızlık nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin daha önce de-
vam şartını yerine getirmiş olsa da devam koşulu ile dersi tekrar alması gerekir.

Azami eğitim-öğretim süresi sonunda yapılacak işlemler
MADDE 37- (1) Azami süresini dolduran öğrencilere verilen ek süreler ve sınavları,

ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.
Mezuniyet
MADDE 38- (1) Kayıtlı olduğu programın ilgili kurullarınca belirlenmiş eğitim-öğretim

programındaki zorunlu dersleri ve asgari krediyi sağlayacak seçmeli dersleri başaran, 9 uncu
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilgili programlar için belirlenen AKTS kredisi yeter-
liliğini sağlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel not ortalaması
en az 60,00 olan öğrenci mezun olur ve diploma almaya hak kazanır.

(2) Birinci fıkradaki şartları, bu Yönetmelik hükümlerine göre normal öğrenim süre-
sinden önce sağlayan öğrenci, daha kısa sürede mezun olabilir.

19 Eylül 2022 – Sayı : 31958                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



(3) Öğrenci isteği halinde, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz okulu veya
takip eden ilk iki yarıyılda, 36 ncı madde kapsamında ders tekrarı yapabilir. 

(4) Ders tekrarı yapmak isteyen öğrencinin, mezuniyete hak kazandığı ilgili yarıyılın
bütünleme sınavları sonuna kadar ilgili alt birime yazılı olarak başvurmaları gerekir.

(5) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, birim yönetim kurulu kararında farklı bir tarih belir-
tilmedikçe, ilgili birim yönetim kurulunun karar tarihidir.

(6) Bir öğrencinin mezuniyeti alt birim kurulu kararı ile belirlenir ve birim yönetim ku-
rulu kararı ile kesinleşir.

Yarıyıl onur öğrencileri
MADDE 39- (1) Yarıyıl onur öğrencileri Senato tarafından belirlenen esaslara göre be-

lirlenir.
Diploma onur öğrencileri
MADDE 40- (1) Diploma onur öğrencileri Senato tarafından belirlenen esaslara göre

belirlenir. 
Diplomalar
MADDE 41- (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar;
a) Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.
b) Dört yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için

ön lisans, sekiz yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokul programları için
lisans, on yarıyıl süreli eğitim-öğretim yapılan Eczacılık Fakültesi programı için Eczacılık Fa-
kültesi diplomalarıdır.

c) Sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapılan programların ilk dört yarıyılındaki bü-
tün derslerden başarılı ve genel not ortalaması en az 60,00 olan, ancak öğrenim gördükleri
programları tamamlamayan/tamamlayamayan öğrencilere kayıtlarını sildirmeleri koşuluyla ta-
lepleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonu-
cuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili
programa en az iki yarıyıl devam etmesi gerekir.

(3) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. 

(4) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için bu Yönetmelikte be-
lirlenen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve öğrenci kimlik belgelerinin geri verilmesi
zorunludur.  

Diplomanın kaybı veya yenilenmesi
MADDE 42- (1) Diplomanın kaybı veya yenilenmesi halinde Senato tarafından belir-

lenen esaslara göre işlem yapılır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 43- (1) Her türlü tebligat imza karşılığı elden teslim şeklinde, öğrencinin ad-

rese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik
adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla yapılır. Bu yol-
larla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakasının öğrencinin kayıtlı olduğu Bi-
rimde ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi öğrencinin sorum-
luluğundadır. 

Engelli öğrenciler
MADDE 44- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güç-
lük çekmesi durumunda, öğrencinin talebi, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla
söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak
öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen ye-
rine getiremiyor ise o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.
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(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğren-
cinin talebi ve dersi veren öğretim elemanının onayı ile öğrencinin engeli temel alınarak sınav
yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgi-
sayar, büyüteç gibi ek gereçler, sınavda okuyucu-yazıcı-kodlayıcı personel ile ekip ve ekip-
manlar Üniversite Engelsiz Yaşam Birimi tarafından sağlanır.

İlişik kesme
MADDE 45- (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin;
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması,
b) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

ilgili mevzuatta belirtilen sürede başarı ile tamamlayamamış olması,
c) İlgili birim yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl

üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödememiş/ödeyememiş ve kayıt yenilememiş/yeni-
leyememiş olması,

ç) Azami eğitim-öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması veya
yeterli diğer şartları sağlamaması,

d) Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki prog-
ramına kayıtlı olması,

durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de

olabilir. Bu takdirde öğrencilerin kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak başvurmaları ye-
terlidir.

Belgelerin saklanması
MADDE 46- (1) Ders devam çizelgeleri ve yarıyıl başarı sonuç listeleri başta olmak

üzere başarı değerlendirme belgelerinin bir kopyası ilgili alt birimde beş yıl süre ile saklanır.
(2) Sınav evrakları gibi ölçme belgeleri alt birim tarafından iki yıl süre ile saklanır. İki

yılın sonunda ilgili birim tarafından bir tutanakla imha edilir.
Disiplin işlemleri
MADDE 47- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürü-
tülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birimlerin
kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49- (1) 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/10/2020 tarihli ve 31265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üni-

versitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile akademik birim temsilcileri arasından

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi

üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her yarı yılda en az bir defa toplanır. Mü-

dür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara mazeretsiz olarak üst üste

üç defa katılmaması halinde Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. Boşalan üyeliğe aynı usulle gö-

revlendirme yapılır.

(4) Yönetim Kurulu üyeleri arasında eğitim-öğretim programı önerisinin ilişkili olduğu

bilim alanından bir öğretim elemanının bulunmadığı durumlarda, sadece bu işle sınırlı olarak

ilgili akademik birimden görevlendirilen öğretim elemanının yazılı görüşü değerlendirilerek

karar alınabilir.” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümüne 11 inci maddeden sonra gelmek

üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Akademik birim temsilcileri ve görevleri 

MADDE 11/A- (1) Merkez çalışmalarına yardımcı olmak üzere akademik birimler ta-

rafından öğretim elemanları arasından üç yıl için temsilciler görevlendirilir. 

(2) Akademik birim temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ile ilgili

olmak üzere bağlı bulundukları akademik birim ile Merkez arasında iletişimi sağlamak. 

b) Merkezin faaliyetlerini ilgilendiren konularda bağlı bulundukları akademik birimin

görüş ve önerilerini Merkeze iletmek.

c) Müdür tarafından ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu toplantılarına yazılı ya

da sözlü görüş vermek.” 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Gaziosmanpaşa 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11185 

—— • —— 
Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11146 
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11111 

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

 
 11117 

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

 
 10923 

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

 
 11166 
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Altınözü 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10962 

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

 
 11087 

—— • —— 
İnebolu Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10922 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

731 ÇİFT KORUYUCU KOMPOZİT BURUNLU İŞ AYAKKABISI SATIN 
ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden: 
Ofisimizce İzmir Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı “731 Çift Koruyucu Kompozit Burunlu 

İş Ayakkabısı ” ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve teslim süresine (60 gün) 
uygun olarak Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartları Listesinde belirtilen şartlar 
dahilinde Açık Teklif Usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a. İstekliler, ihale dokümanlarını İzmir Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak 

inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Bölge Müdürlüğünce 
ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedeli 
olarak 130,00 TL şartname bedelini Ofis veznesine veya Ofis banka hesaplarından birine 
yatırmaları gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte Teknik Şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar 
Listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari Şartnamenin 2. 
maddesinde yazılı belgeler ile İhale Ek Şartlar Listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler 23.09.2022 Cuma Günü en geç saat 12.00’ye kadar İzmir Bölge 
Müdürlüğünde bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen 
teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas Ticari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Teklif mektubunda opsiyon süresi 
belirtilecektir. 

5- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei 
teklif mektubunda belirtilecektir. 

6- 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. 

7- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) 
kapsamındadır. 

8- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    11206/1-1 
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7000 PAKET A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden: 
T.C Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

X. (Samsun) Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 7000 Paket A4 Fotokopi Kağıdı Ofisimiz tip ticari 
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine, aynı listede yer alan 
marka/model ve teknik özelliklerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 
dahilinde, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinin MADDE 20 - AÇIK TEKLİF 
USULÜ ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak 
bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İhale Evrakı Bedellidir. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüz Mahalli Satınalma Komisyonunda 

ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıcamalzeme listesi ile sair ihale evrakı,Ofisimizin 
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve çıktısı alınabilmekte olup, 
Komisyonumuzca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, malzeme listesinde belirtilen (130,00 TL.) şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale 
Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 
kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 
belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, ( 23.09.2022 ) ihale günü, en geç saat 12’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz 
Mahalli Satınalma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4) İhalenin konusu mal/malzemenin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 
mektuplarında belirtilecektir. 

5) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

6) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

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) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin  www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İhale Tarihi : 23.09.2022 
İhale Kayıt  No  : 2022/953816 
Talep Takip No  : BSE2TN66B3 
 11180/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ  İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2022/2023 kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi,  

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.    

İhale Kayıt numarası : 2022/909079 
1- İdarenin  
a) Adresi : Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cd. No.1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0222 230 27 39- 0222 230 27 38  
c) Elektronik posta adresi : eskisehirseker@turkseker.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 Kampanya Döneminde 2 kısımdaki; 1 Kısım 

Çifteler, Doğanay ve Körhasan kantarlarından 18.000 ton 
ve 2.Kısım Ahiler, Günyüzü, İlören, Kayakent ve 
Mesutçiftliği 60.000 ton olmak üzere 8 kantardan toplam 
78.000 Ton pancarın Eskişehir Şeker Fabrikasına kara 
yolu ile nakliye işi hizmeti 

b) Yapılacağı yer  : Eskişehir Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati  : 29/09/2022 Perşembe günü,  saat 14:30 
4-İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   
5- İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir 

(KDV.Dahil) 200,00.-  TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir  Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  

8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale kısmi teklife açıktır. 

9- İhaleye gerekirse açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edileceğinden ihalede hazır 
bulunulması gerekmektedir. 

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

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır.  

12-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı   
kanunlara tabi değildir. 

 11103/1-1 
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1 ADET HASSAS (ANALİTİK) TERAZİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Hassas (Analitik) Terazi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/951419  
1- İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Hassas (Analitik) Terazi Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim 

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

günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 28.09.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

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

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir.  
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200 (ikiyüztürklirası).-Türk 
Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 28.09.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    11144/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 
mevcut imar durumuna göre kat karşılığı inşaat yapımı ihalesine çıkarılmıştır. 

İLİ : Bursa 
İLÇESİ : Orhangazi 
MAHALLESİ-KÖYÜ  : Arapzade 
ADA NO : 693 
PARSEL NO : 1 
YÜZÖLÇÜMÜ : 1540,24 m² 
CİNSİ : Arsa 
İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği   

Kapalı Teklif Usulü.  
MUHAMMEN BEDELİ : 7.780.000,00 TL (Yedimilyonyediyüzseksenbin Türk Lirası) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 233.400,00 TL(İkiyüzotuzüçbindörtyüz Türk Lirası) 
İHALE TARİH VE SAATİ : 30.09.2022 saat: 10:00 
İŞİN ADI : “Yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat 

yapılması’’ 
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 

22.08.2022 tarihli ve 375/374 sayılı Kararına esas alınarak taşınmazın;  
1-Taşınmaz üzerine ön onaylı mimari avan projeye (Toplam 12 adet dubleks daire içeren) 

göre yapılacak inşaattan; A Blok; zemin kat ve I. normal katta bulunan; 2 nolu, 2. normal kat ve 
çatı katında bulunan; 3 nolu bağımsız bölümler ile B Blok; zemin kat ve I. normal katta bulunan; 
3 nolu, 2. Normal kat ve çatı katında bulunan; 5 ve 6 nolu bağımsız bölümlere ilave olarak 
450.000 TL (DörtyüzelliBinTL) nakit paranın vakfı adına alınması 

2-Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanarak gerekli tüm imar işlemlerinin 
yapılması, 3194 Sayılı Kanuna göre, kamuya terk edilmesi gereken alanın belirtilen yasal orana 
kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması 
halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden (ekspertiz raporunda belirlenen 2022 yılı 
için güncel rayiç arsa m2 birim değerinden az olmamak üzere) hesaplanarak defaten İdaremize 
ödenmesi, inşaata ilişkin gerekli tüm projelerin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan 
gerekli izin, görüş ve onayların alınması ve alınacak bu izin, görüş ve onaylar doğrultusunda 
imalatın yapılması, 

3-İmar durumu veya başka herhangi bir nedenle uygulama projesinde iyileşme olması 
halinde sözleşme oranında İdaremize yansıtılması, 

4-Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi, 
5-634 sayılı yasa gereğince yapıya ilişkin yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde 

hazırlatılması, 
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6-Mimarlar Odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere 
avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından def’aten 
ödenmesi, 

Asgari şartlarıyla yaklaşık % 45,13 kat karşılığı oranı üzerinden kat karşılığı inşaat 
yapılması işidir. 

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Çırpan Mahallesi, Fahri Korutürk 
Caddesi, No:133 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında görülüp temin edilebilecektir. 

İrtibat için: Tel: 0 224 272 4110-11  Faks: 0242 272 41 14 
II.   İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda 
sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 
bilgileri gösteren, şartname eki (Ek:1) örneğe uygun İletişim Bilgi Formu , 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Şartname eki (Ek:2) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu  veya geçici teminat 
bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:3) örneğe uygun Ortak 
Girişim Beyannamesi 

g) Tahmin edilen bedelin % 10' u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir şartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu  (Banka referans 
mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50' den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,  
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ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, şartname eki (Ek:5) örneğe uygun 
İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair 500,00 TL tutarında banka dekontu, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:6) örneğe uygun 

Yer Görme Formu , 
m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif 

mektubu (EK-7) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf  
n)  Terör örgütleriyle iltisaklı Olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:9) 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir.  
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 
geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 
aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para 
toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek 
zorundadır.   

V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Bursa Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesindeki TR63 0001 5001 5800 7309 
6531 25 IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması 
gerekmektedir. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

VII. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri (Basın İlan Kurumu ve Resmi Gazetede 
yayınlanan ilanlar) ile ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan istekli tarafından 
sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 
 11052/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli Kestel Belediye Başkanlığından: 
1- İHALENİN KONUSU: 
Aşağıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 

Başköy Mahallesinde bulunan 7820 ada, 5,10,11,12, ve 16 parsellerde bulunan taşınmazlar ayrı 
ayrı ihale ile satılacaktır. İhaleler “Kale Mahallesi Cuma Cad No: 1 KESTEL/ BURSA ” 
adresindeki Belediye Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle 
yapılacaktır. 

Mahalle Ada Parsel Parsel 
Alanı (m²) 

İmar 
Durumu 

Tahmini 
Muhammen 

Bedeli ve Geçici 
Teminat tutarı 

Ödeme Şekli İhale gün ve 
saati 

1-Başköy 7820 5 2.060,63 

Ticaret 
Merkezi 

uygulama 
imar planı 

10.179.512,20 TL 

Geçici teminatı 
305.385,37-TL 

 

Tamamı 
Peşin veya 

%50’si Peşin 
Kalanı 8 eşit 
taksitte tahsil 
edilecektir. 

05/10/2022 
Çarşamba 
Saat: 10:30 

2-Başköy 7820 10 2.009,27 

Ticaret 
Merkezi 

uygulama 
imar planı 

9.925.793,80 TL 

Geçici teminatı 
297.773,82-TL 

 

Tamamı 
Peşin veya 

%50’si Peşin 
Kalanı 8 eşit 
taksitte tahsil 
edilecektir. 

05/10/2022 
Çarşamba 
Saat: 10:40 

3-Başköy 7820 11 2.022,79 

Ticaret 
Merkezi 

uygulama 
imar planı 

9.992.582,60 TL 

Geçici teminatı 
299.777,48.-TL 

 

Tamamı 
Peşin veya 

%50’si Peşin 
Kalanı 8 eşit 
taksitte tahsil 
edilecektir. 

05/10/2022 
Çarşamba 
Saat: 10:50 

4-Başköy 7820 12 2.006,00 

Ticaret 
Merkezi 

uygulama 
imar planı 

9.909.640,00 TL 

Geçici teminatı 
297.289,20.-TL 

 

Tamamı 
Peşin veya 

%50’si Peşin 
Kalanı 8 eşit 
taksitte tahsil 
edilecektir. 

05/10/2022 
Çarşamba 
Saat: 11:00 

5-Başköy 7820 16 2.119,88 

Ticaret 
Merkezi 

uygulama 
imar planı 

10.472.207,20 TL 

Geçici teminatı 
314.166,22 -TL 

 

Tamamı 
Peşin veya 

%50’si Peşin 
Kalanı 8 eşit 
taksitte tahsil 
edilecektir. 

05/10/2022 
Çarşamba 
Saat: 11:10 

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV den muaftır. 
2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Kestel Belediyesi 

Destek Hiz.Md.den temin edecek olup, satın alınan şartname, makbuzu ihaleye ihale dosyasına 
konulacaktır. 

İhale şartname bedeli 500,00.-TL+KDV olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 
Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına, dekontta taşınmazın ada ve 

parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırılabilecektir. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli 
yatırılacaktır. 
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4- GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ 
IBAN NO: (TR310001500158007292521173) nolu Belediyemiz banka hesabına, dekontta 

taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırabileceği gibi bankalar veya özel 
finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 05/10/2022 Çarşamba günü saat 10.30’dan başlayarak Kestel 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. 
6- İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

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

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

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

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

bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
f) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.., 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı veya aslı idarece onaylanmış sureti 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı veya limit dahili 

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

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

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
İhale Evraklarını 05/10/2022 Çarşamba saat 10:00’a kadar Kestel Belediyesi Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Kale Mah., Cuma Cad. No: 1   16450 Kestel/Bursa adresine sıra alındılar 
karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, 
İlan Olunur. 
http://www.kestel.bel.tr 
 11102/1-1 
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ALTYAPI İKMAL VE YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, , Batman Organize Sanayi Bölgesi (4.Tevsii) II. Etap (139 
Ha.) alanına ait altyapı ikmal ve YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim 
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:1 Beşiri /BATMAN 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi (4.Tevsii) II. Etap (139 Ha.) 

alanına ait altyapı ikmal (yol, atıksu, yağmursuyu, 
içmesuyu, telekom) ve YG-AG elektrik şebekesi 
inşaatlarından müteşekkil yapım işi 

b) Yapılacağı yer : BATMAN 
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) : 85.547.300 TL 
f) Geçici Teminatı : 2.566.419 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 : 06/10/2022- Saat 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet, 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. 

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

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 10. 

Cad. No:1 Beşiri /BATMAN adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 

Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 11184/2-1 
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DOĞALGAZ ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanına ait doğalgaz 

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 : Aşağı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Blv. Belediye 

Hizmet Binası No: 54/1 Boğazlıyan / YOZGAT 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait doğalgaz altyapı yapım 

işi 

b) Yapılacağı Yer : Boğazlıyan / YOZGAT 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 6.537.062,50 TL 

f) Geçici Teminatı :   196.112,00 TL 

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 05/10/2022 - Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet, 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. 

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

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K)  İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Aşağı Mah. Şevket 

Hokkaömeroğlu Blv. Belediye Hizmet Binası No: 54/1 Boğazlıyan / YOZGAT adreslerinde 

görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

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

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    11090/2-2 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

S.S. Gölhisar 15  Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan S.S. Gölhisar 15  Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 

1. Etap 64 adet işyeri 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 : Çeşme Mahallesi Eski Karakol Sok. No:8 

Gölhisar/BURDUR 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 64 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Gölhisar/BURDUR 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

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

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 97.000.000 TL  

f) Geçici Teminatı : 2.910.000 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  Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 04/10/2022 - 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 veya 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; her türlü bina 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 veya Mimar 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 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

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

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

form örneğine uygun olarak, 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’üncü 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 S.S. 

Gölhisar 15  Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çeşme Mahallesi Eski Karakol 

Sok. No:8 Gölhisar/BURDUR 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- Kooperatif Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 11009/2-2 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK  

İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı    : 2886 

Bölge Müdürlüğü  : MUĞLA OBM //     İşletme Müdürlüğü  : Marmaris  OİM 

İhale Tarihi          : 29.09.2022  //    İhale Saati :  10:30 

Sıra 

No 
Şefliği Cinsi Bölme No P.No Adet m³/Ster 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

1 KARACA İbreli Dikili Ağaç 99/131 1287 4966 1.795,266 470,00 25.313,00 

2 DATÇA İbreli Dikili Ağaç 300/349/348/328/327/326 1288 97154 12.637,583 351,00 133.074,00 

3 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 77/79/78/94 1289 32663 4.701,706 260,00 36.673,00 

4 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 75/89/91 1290 34282 5.555,730 270,00 45.001,00 

5 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 86 1291 4897 2.472,642 600,00 44.508,00 

6 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 116/147 1292 17133 6.836,448 750,00 153.820,00 

7 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 120 1293 21807 6.044,259 340,00 61.651,00 

8 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 121 1294 15442 4.278,020 360,00 46.203,00 

9 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 126 1295 10791 2.504,112 300,00 22.537,00 

10 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 154 1296 11746 1.747,422 330,00 17.299,00 

11 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 179 1297 3587 632,411 390,00 7.399,00 

12 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 182 1298 10370 2.857,257 330,00 28.287,00 

13 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 184/206/186/185 1299 36564 5.231,632 270,00 42.376,00 

 TOPLAM    301402 57.294,488  664.141,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.   

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis .ogm.gov.tr/ ve  https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinden temin edilmelidir.  

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Marmaris Hesap No: 

TR82 0001 0002 0429698424 50 01 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir.  

İrtibat İçin: 

Adres : Kemeraltı Mah.Atatürk Bulv.No:16 Marmaris/MUĞLA 

Telefon : 0(252) 41210 08 

Fax No : 0(252) 412 83 74 

 11066/2-1 
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YAPRAKLI + İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Çatacık Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğü : ESKİŞEHİR OBM İhale No : 5175 
İşletme Müdürlüğü : ÇATACIK OİM İhale Tarihi : 29.09.2022 
Yer   : https://esatis.ogm.gov.tr İhale Başlangıç Saati : 10:00 

# Satış Yeri 
Cins, 

Nevi, Boy 
ve Sınıf 

Parti 
No 

İstif 
No 

Boy 
(m) 

Adet Miktar 
Ölçü 
Birim 

m³ / 
Adet 

Muhammen 
Bedel  
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 
ARIKAYA 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
197 79  8159 3.358,696 m³ 0,412 1.356,00 136.632,00 

TOPLAM 8159 3.358,696 - - 1.356,00 136.632,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler 
https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile ihale 
edilecektir. 

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

3- Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler https://esatis.ogm.gov.tr 
internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 

4- İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik 
ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi 
Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir 
vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik 
sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları 
veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim 
etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır. 

5- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek 
isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en 
az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir. 

6- Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, 
muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün 
ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale 
başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir.  

7- İhale başlangıç saatinden başlayarak, 10 dakika süre ile tüm partilere pey 
sürülebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 
olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Zaman bitiminden önceki 
10 saniye içinde pey verilmesi halinde ihale süresine 10 saniyelik bir süre eklenecektir. Bu süreç 
pey verilmeye devam edildikçe 10 saniye süre eklenmek suretiyle devam edecektir. Pey sürme 
süreci tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak 
işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır. 

8- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  
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10- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 
vade süresi uygulanacaktır. 

11- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
12- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
13- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 güne kadar ek süre verilmesi 

halinde süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 
gecikme zammı alınacaktır. Teminat mektuplarına bağlı alacakların süre uzatımında verilen ek 
süre için, süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 
gecikme zammı peşin olarak alınacaktır. 

14- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

İlan Olunur. 
Bilgi İçin; 
İşletme Müd. Adres : İşletme Müd.  
Telefon : 0(222) 230 2758 
İşletme Müd. Faks : 0(222) 221 0685 
    11036/1-1 

—— • —— 
TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞINA KAYITLI VAGONLARIN 

REVİZYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden (ADANA): 
İhale Kayıt No : 2022/947589 
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: 29 adet Balat Vagonu, 30 Adet Travers Vagonu, 

31 Adet Servis Vagonu revizyon işi 
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 
06/10/2022 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. 
    11127/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Afyonkarahisar İli Akharım Belediye Başkanlığından: 
GEÇİCİ İŞÇİ ALIM İLANI 

AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik 
hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan 
şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  internet sitesi üzerinden 
yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 
sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet 
adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 
yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil 
gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

ÇALIŞMA YERİ: AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Geçici İşçi 

Talep 

Edilen 

Kadrolar 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Cinsiyet Alınacak Personelin Öğrenim Durumu İL / İLÇE YÖNTEM 

KANAL VE 

IZGARA 

İŞÇİSİ 

7 
Kadın / 

Erkek 

En az Öğrenim Seviyesi:  

İlköğretim 

En çok öğrenim seviyesi:  

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 

Afyonkarahisar 

Sandıklı 

Noter Kurası 

Sözlü 

Mülakat 

Toplam 7     

AÇIKLAMALAR 
1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi  ve  4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen  unvanlarda sözlü 
mülakat  yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır. 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ 
NOTER KURASI ve SÖZLÜ MÜLAKAT USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Kanal ve Izgara 
İşçisi mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Akharım Belediye 
Başkanlığına gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep 
şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter 
huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın 
isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri  Akharım 
Belediye Başkanlığı web sayfasında (htttp://akharim.bel.tr) ilan edilecektir.  
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4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

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

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

başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Akharim Belediyesi web sayfasında 

(htttp://akharim.bel.tr) ilan edilecektir.  

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" 

ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.  

6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Akharim belediyesi web sayfasından 

http://akharim.bel.tr/ takip etmeleri önem arz etmektedir. 

7. Noter Kurası sonucuna göre Akharim Belediyesine alımı için alınacak olan sürekli 

işçilerin görev yerleri Akharim Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 

8. Noter Kurası sonucuna göre Akharim Belediyesine alınacak olan sürekli işçilerin görev 

yerleri Akharim Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 

9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.  

10. Alımı yapılan personeller 5 ay 29 gün süreli şekilde geçici olarak çalıştırılacaktır.  

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak 

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

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 

sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 

sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük 

başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda 

kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 

3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) 

7. Başvuran adaylar Akharim Belediyesinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş 

sayılırlar. 

8. 18 yaşını tamamlamış olmak. 

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 
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10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

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

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 

süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

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

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) 5 AY 29 GÜN 

ÖZEL ŞARTLAR 

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak 

2. 18 Yaşını Tamamlamış Olmak 

3. Sandıklı İlçesi ikamet etmek 

4. MEB Onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle 

İlgili İşler 

5. MEB Onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Elle Taşıma 

6. MEB Onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü 

7. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim 

En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) seviyesi aralığında olacaktır. 

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ 

VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  

1. Kura işleminin 29/09/2022  tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Akharim 

Belediyesinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara 

ayrıca Akharim Belediyesi web sayfasından   http.//akharim.bel.tr/)  duyurulacaktır. 

2. Sözlü Mülakat 30/09/2022 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da Akharim Belediyesinde 

yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Akharim 

Belediyesi web sayfasından (http.//akharim.bel.tr/)  duyurulacaktır. 

B) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK 

KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ 

1. Başvuru Dilekçesi  

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi  

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.)  
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5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.)  

7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı) 

8. Sağlık Raporu 

9. İstenen MEB onaylı Sertifikalar 

10. Akharim Belediye Başkanlığı Yazı işleri servisine 26/09/2022 tarihinde mesai saati 

bitimine kadar yukarıda belirtilen ve Belediye Başkanlığınca adaylardan istenen başvuru belgeleri 

şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak 

belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya 

evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya 

katılamayacaktır. 

C) ATAMA İŞLEMLERİ  

Akharim Belediye Başkanlığı Adı’na Alınacak ADAYLARDAN  

1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü 

sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri 

şahsen Akharim Belediyesi Yazı işleri müdürlüğü teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile 

yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan 

personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle 

yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

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

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

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

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

başlatılmayacaktır.  

3. Deneme süresi iki ay olup ( 2 ay ) bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir.  

4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu 

durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün 

içinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

 10942/1/1-1 
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Afyonkarahisar İli Akharim Belediye Başkanlığından: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

AKHARİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik 

hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan 

şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  internet sitesi üzerinden 

yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet 

sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet 

adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru 

yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil 

gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. 

ÇALIŞMA YERİ: AKHARİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Sürekli İşçi Talep 

Edilen Kadrolar 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Cinsiyet 
Alınacak Personelin Öğrenim 

Durumu 
İL / İLÇE YÖNTEM 

KEPÇE 

OPERATÖRÜ 
2 

Kadın / 

Erkek 

En az Öğrenim Seviyesi:  

İlköğretim 

En çok öğrenim seviyesi :  

Orta Öğretim (Lise ve Dengi) 

Afyonkarahisar 

Sandıklı 

Noter 

Kurası 

Sözlü 

Mülakat 

Toplam 2     

AÇIKLAMALAR 

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan 

adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi  ve  4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen  unvanlarda sözlü 

mülakat  yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır. 

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

3. AKHARİM BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ 

NOTER KURASI ve SÖZLÜ MÜLAKAT USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Kepçe 

Operatörü mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Akharim Belediye 

Başkanlığına gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep 

şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter 

huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın 

isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri  Akharim 

Belediye Başkanlığı web sayfasında (htttp://akharim.bel.tr) ilan edilecektir.  
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4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

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

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

başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Akharim Belediyesi web sayfasında 

(htttp://akharim.bel.tr) ilan edilecektir.  

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" 

ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.  

6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Akharim belediyesi web sayfasından 

http://akharim.bel.tr/ takip etmeleri önem arz etmektedir. 

7. Noter Kurası sonucuna göre Akharim Belediyesine alımı için alınacak olan sürekli 

işçilerin görev yerleri Akharim Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 

8. Noter Kurası sonucuna göre Akharim Belediyesine alınacak olan sürekli işçilerin görev 

yerleri Akharim Belediye Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 

9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.  

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak 

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

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir. 

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) 

sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş 

sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.) 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük 

başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda 

kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 

3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) 

7. Başvuran adaylar Akharim Belediyesinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş 

sayılırlar. 

8. 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak. 
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 
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10. Alanında deneyimli olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile kanıtlamak. 

11. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

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

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza 

süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

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

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  

ÖZEL ŞARTLAR 

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve 

Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak. 

2. 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.  

3. MEB onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitim belgesi  

4. G Sınıfı Ehliyete Sahip Olmak 

5. Sandıklı İlçesi İkamet etmek  

6. En az öğrenim seviyesi: İlköğretim 

    En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul)  seviyesi aralığında 

olacaktır. 

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ 

VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  

1. Kura işleminin 29/09/2022  tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Akharim 

Belediyesinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara 

ayrıca Akharim Belediyesi web sayfasından   (http.//akharim.bel.tr/)  duyurulacaktır. 

2. Sözlü Mülakat 30/09/2022 tarihinde Cuma günü saat 10:00’da Akharim Belediyesinde 

yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Akharim 

Belediyesi web sayfasından   (http.//akharim.bel.tr/)  duyurulacaktır. 

B) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK 

KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ  

1. Başvuru Dilekçesi  

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi  

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.) 

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de 

alınabilir.)  

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.) 
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6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet 

sistemi üzerinden de alınabilir.)  

7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı) 

8. Sağlık Raporu 

9. Ehliyet ve sertifika belgeleri 

10. Akharim Belediye Başkanlığı Yazı işleri servisine 26/09/2022 tarihinde mesai saati 

bitimine kadar yukarıda belirtilen ve Belediye Başkanlığınca adaylardan istenen başvuru belgeleri 

şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak 

belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya 

evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya 

katılamayacaktır. 

C) ATAMA İŞLEMLERİ 

Akharim Belediye Başkanlığ Adı’na  Alınacak ADAYLARDAN  

1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü 

sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri 

şahsen Akharim Belediyesi Yazı işleri müdürlüğü teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile 

yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan 

personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle 

yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. 

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

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

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

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

başlatılmayacaktır.  

3. Deneme süresi iki ay olup (2 ay) bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 

feshedilecektir.  

4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu 

durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün 

içinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

 10942/2/1-1 
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Muğla İli Bodrum Belediye Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere; “Bodrum Belediye Başkanlığı Teftiş 
Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş 
Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Bodrum Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için 

22/10/2022 tarihinde Ankara’da yapılacak yazılı sınav başvurularında uyulması gereken genel ve 
özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen 
aşağıda belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1.1.  Türk vatandaşı olmak, 
1.2.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
1.3.  Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış 
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

1.4.  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak, 

1.5.  Müfettiş olarak görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi 
bulunmamak, 

1.6.  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
2.1.  En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, işletme, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi 

ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve 
yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2.2.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında 
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 
(seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak, 

2.3.  01/01/2022 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonraki 
doğumlular), 

2.4.  Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik 
yapabilecek niteliklere sahip bulunmak, 

2.5.  Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye 
hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.) 

2.6.  Bu sınava daha önce en fazla bir defa katılmış olmak, 
2.7.  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER: 
3.1.  Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 22/09/2022-

03/10/2022 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde Bodrum Belediyesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 
Alım ve “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 
yapılacaktır. 

Adaylar başvuru esnasında e-Devlet üzerinde; 
3.2.  Yükseköğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi e-Devlet üzerinde otomatik 

olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir. 
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3.3.  Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda 
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu 
sırasında PDF ya da JPEG formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik 
Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE 
İLANI: 

4.1.  Yazılı sınava, ilan edilen beş (5) kişilik boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 
100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruların 
sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 
ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100’üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday 
veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır. 

4.2.  Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar 14/10/2022 tarihinde 
(https://www.bodrum.bel.tr/) internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini 
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. 

4.3.  Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavına katılacaklara (http://gaziodm.gazi.edu.tr/) 
tarafından sınav yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” 17/10/2022 tarihinden itibaren 
adayların erişimine açılacaktır. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C Nüfus 
Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C. kimlik nosu yazılı olan ehliyet veya geçerli pasaport) gösterilmesi 
suretiyle girilebilecektir. 

4.4.  İlanda belirtilen koşulları taşımayan başvurular ile (https://isealimkariyerkapisi. 
cbiko.gov.tr) adres haricinde posta veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme 
alınmayacaktır. 

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
5.1.  Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak 

üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav; Bodrum Belediye Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi arasında 
yapılan protokole göre Gazi Üniversitesi tarafından 22.10.2022 tarihinde iki oturum olacak 
şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve 
Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir. 

Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri 

 Alan Tarih Saat 
1.Oturum Hukuk-İktisat-İngilizce 22/10/2022 10:00 - 12:30 (150 Dakika) 
2.Oturum Maliye-Muhasebe 22/10/2022 14:30 - 16:30 (120 Dakika) 

5.2.  Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı 
olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava 
girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını 
kaybetmiş sayılacaktır. 

5.3.  Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav 
grupları için 40’ar soru sorulacak şekilde toplam 200 soru sorulacaktır. Sınav iki (2) oturumdan 
oluşacaktır. (Bknz: Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri) 

6. YAZILI SINAVIN KONULARI: 
6.1.  Hukuk  
a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve Temel Hak ve Hürriyetler), 
b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat), 
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları, 
ç) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), 
d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 
e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), 
f) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), 

 



19 Eylül 2022 – Sayı : 31958 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

g) Mahalli İdareler Hukuku (10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu), 

ğ) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile bu Kanuna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler), 

h) İhale Mevzuatı (Genel Esaslar), 
ı) İmar Mevzuatı (Genel Esaslar), 
i) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler), 
j) Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB'nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel 

yönetimlerle ilgili temel bilgi), 
6.2.  İktisat 
a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), 
b) Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim, 
c) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, 
ç) Türkiye Ekonomisi, 
6.3.  Maliye 
a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, 
b) Kamu Maliyesi, 
c) Bütçe, 
ç) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar), 
6.4.  Muhasebe 
a) Genel Muhasebe, 
b) Mali Tablolar Analizi, 
6.5 Yabancı Dil 
a) İngilizce 
7. SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ: 
7.1.  Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli 

olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak 
kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda 
tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav 
gruplarından alınan puanlardan her birinin 60’dan ve genel ortalamasının da 70’den az olmaması 
gerekir. 

7.2.  Yabancı dil tam notu 100 puan olup yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için notun 
50’den aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu ayrıca yazılı sınav notunun genel ortalamasına 
dahil edilmeyecektir. 

7.3.  Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav 
grupları için soru değeri 2,5 puan olmak üzere toplam 200 soru sorulacaktır. 

7.4.  Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 
sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit 
edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı 
sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanlarının eşit 
olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. 

7.5.  Giriş sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 
dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz. 

7.6.  Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı kurumumuz tarafından 24-27/10/2022 
tarihlerinde web (https://www.bodrum.bel.tr/) sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç 
bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adayların sınavla ilgili itiraz ve 
bilgilendirilmelerine ilişkin tüm işlemler GAZİ ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılacaktır. Adaylar, 
sınav soruları ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 24-28/10/2022 tarihlerinde, sınav sonuçlarına 
ilişkin itirazlarını ise 08-14/11/2022 tarihlerinde saat 17:00’ye kadar https://gaziodm.gazi.edu.tr/ 
adresi üzerinden yapacaktır. Usulüne uygun yapılmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar 
dikkate alınmayacaktır. 
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7.7.  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve 
adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

7.8.  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri alıp 
almama hakkına sahiptir. 

8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI: 
8.1.  Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 08/11/2022 tarihinde kurumumuz 

genel ağ sayfası (https://www.bodrum.bel.tr/) ve (http://gaziodm.gazi.edu.tr/) adreslerinde 
duyurulacaktır. Sınav sonucunun ilanı tebliğ niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

8.2.  Sözlü sınava, yazılı sınava ilişkin itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra, yazılı 
sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla beş (5) 
katına kadar yirmibeş (25) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı 
puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 29/11/2022 
tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bodrum.bel.tr/ duyurulacaktır. Ayrıca 
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. İlan tebliğ 
niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

8.3.  Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 06/12/2022 Salı günü saat 
09:30’da Bodrum Belediyesi Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No: 1 Bodrum/MUĞLA 
adresinde yapılacaktır. 

8.4.  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında 
bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır. 

8.5.  Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zeka, intikal sürati, ifade 
kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, 
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir. 

8.6.  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 
100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’ten az olmaması gerekir. 

8.7.  Sözlü sınavı kazanan asil ve asil aday sayısı kadar yedek adayların listesi, 
kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bodrum.bel.tr/) 12/12/2022 tarihinde ilan edilecek 
ve giriş sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç 
bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. 

8.8.  Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı 
olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava 
girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını 
kaybetmiş sayılacaktır. 

8.9.  Sözlü sınavı kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atama için gerekli 
belgeler ile birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. 
Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır. 

9. DİĞER HUSUSLAR: 
9.1 Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için 

kurumumuzun genel ağ sayfasında 12/12/2022 tarihinde (https://www.bodrum.bel.tr/) ayrıca bir 
ilan yayımlanacaktır. 

9.2 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları 
tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri 
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan Olunur. 11054/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d 
maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. 
Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda 
belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını 
sağlamaz. İlan olunur. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru başlama tarihi 19.09.2022 Sınav giriş tarih ve saati 11.10.2022 - 10.00 
Son başvuru tarihi 03.10.2022 Sonuç açıklama tarihi 17.10.2022 
Ön değerlendirme tarihi 06.10.2022 Sonuçların ilan edileceği adres www.btu.edu.tr 

 

İLAN 
NO 

FAKÜLTE / 
BÖLÜM / ABD ADI 

KADRO 
UNVANI 

KD 
ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ADET ÖZEL ŞARTLAR 

B22-
03/01 

Rektörlük (Bilgi 
İşlem Dairesi 

Başkanlığında 
çalıştırılmak üzere) 

Öğretim 
Görevlisi 

(U) 
5 SAY 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol 
Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar 
Eğitimi Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 
bölümlerinin herhangi birinden lisans 
mezunu olmak. 
Bu programların herhangi birinden tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 

B22-
03/02 

Mühendislik ve 
Doğa Bil. 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri 

Araştırma 
Görevlisi 

6 SAY 1 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans 
mezunu olmak. 
Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

B22-
03/03 

Yabancı diller 
Yüksekokulu 
Yabancı Diller 
Yabancı Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(D) 
5 SÖZ 2 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce 
Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinin 
herhangi birinden lisans mezunu olmak. 
Bu programların herhangi birinde tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen merkezi bir yabancı dil 
sınavından (İngilizce) en az 90 puan veya 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış 
olmak. 

 

http://www.btu.edu.tr/
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İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru dilekçesi (https://pdb.btu.edu.tr/index.php?sid=9523) adresinde mevcuttur 
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf 
3. YÖK formatlı özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muafiyet belgesi 
5. ALES ve Yabancı Dil belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili) 
6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya çalışmış olan) 
7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli olacak) 
8. Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi için) 
9. Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Öğretim Görevlisi için) 
BAŞVURU NOTLARI: 
1- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenen şartları 
sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön 
değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

2- Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime 
ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan 
müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3- Başvurular Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları için Personel Daire 
Başkanlığına; Araştırma Görevlisi kadroları için, ilana çıkılan kadroların bulunduğu Fakülteye 
yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve 
saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 

4- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 
Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” 
yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir. 

6-e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak 
atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim zorundadır. 

7- Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, 
gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

8- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç 
açıklama tarihinde duyurulacaktır. 

9- Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim 
Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı 
anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince 
sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. 

10- Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden 
ulaşılabilir. 

    11075/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı 
Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların 
“İstanbul  Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini” sağlaması 
gerekmektedir. 

İSTENİLEN  BELGELER: 
Müracaat edecekleri kadroyu belirtir; 
- Dilekçe 
- Nüfus cüzdanı örneği 
- YÖK formatında özgeçmiş 
- 2 adet fotoğraf 
- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için 

Denklik Belgesi) 
- Yabancı Dil Puan Belgesi (Eğitim Dili İngilizce Olan Program Başvuruları İçin) 
-  Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde 

Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili 
Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat 
edeceklerdir. 

- İstanbul  Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen 
şartları taşıdığını beyan etmeleri gerekmektedir. ( https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa- 
yonetmelikler/Pages/yonerge-yonetmelikler.aspx) 

- İAÜ Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen şartlara ilişkin yapılacak olan 
yapılacak olan beyan dilekçesine ilgili puanlamalar yapılarak eklenmelidir. 

- Hazırlanan puanlama belgesi ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir. 
- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
- İlk Başvuru  Tarihi:  19.09.2022 
- Son Başvuru Tarihi:  03.10.2022 
İlgililere duyurulur. 

Fakülte  / 
Yüksekokul 

Bölüm / Program Anabilim Dalı 
Kadro  
Unvanı 

Adet Aranan Nitelikler 

Anadolu Bil 

MYO 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Programı 
- 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Halkla  İlişkiler  ve  Tanıtım  alanında  doktora  belgesine  sahip  
olmak.  Yükseköğretim kurumlarında daha önce en az üç yıl ders 
vermiş olmak. 

Anadolu Bil 

MYO 

Bilgisayar 

Programcılığı 
- 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora belgesine 
sahip olmak. 

Anadolu Bil 

MYO 

Dış Ticaret 

(İngilizce) 
- 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Uluslararası ticaret ve finansman, işletme, lojistik veya iktisat lisans 
programlarından birinden mezun olmak. Doktora çalışmasını bu 
bölümlerin ilgili alanların birinden yapmış olmak. Yükseköğretim 
kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim 
yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 
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Diş 
Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Ağız, Diş ve 
Çene 

Cerrahisi 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak. 

Diş 
Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 
Bölümü 

Protetik Diş 
Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak. 

Diş 
Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 
Bölümü 

Diş 

Hastalıkları ve 
Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi / Diş Hastalıkları ve Tedavisi 
alanında almış olmak. 

Diş 
Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 
Bölümü 

Diş 
Hastalıkları ve 

Tedavisi 
Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi / Diş Hastalıkları ve Tedavisi 
alanında almış olmak. 

Diş 
Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 
Bölümü 

Ortodonti 

Anabilim Dalı 
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak. 

Diş 
Hekimliği 

Fakültesi 

Temel Bilimler 
Bölümü 

Ortodonti 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 Doktorasını veya uzmanlığını Ortodonti alanında almış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği 

Bölümü 
Sınıf Eğitimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora belgesine sahip olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

İngilizce 

Öğretmenliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Eğitimi alanlarından 
birinden doktora belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında 
yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak 
esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Arapça 

Öğretmenliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Arap Dili Eğitimi ve Arapça Öğretmenliği alanlarından birinden doktora 
belgesine sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 
öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara 
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

Fen 
Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih Bölümü 
Cumhuriyet 

Tarihi 
Doç. Dr. 1 

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçentlik belgesine 
sahip olmak. 

Fen 
Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Karşılaştırmalı Edebiyatı alanında doktora mezunu olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü 

İdare Hukuku 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 İdare Hukuku alanında doktora belgesine sahip olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme (İngilizce) Pazarlama Doç. Dr. 1 

Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim 
dallarının birinden almış olmak. doçentlik derecesini pazarlama 
alanından almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 
öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara 
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

 



19 Eylül 2022 – Sayı : 31958 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme (İngilizce) Pazarlama Doç. Dr. 1 

 
Doktorasını İşletme / İşletme Yönetimi / İşletme Mühendisliği anabilim 
dallarının birinden almış olmak. doçentlik derecesini yönetim ve 
strateji alanından almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı 
dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara 
ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 
Ekonomi ve Finans 

Ekonomi ve 

Finans 
Prof. Dr 1 

Doçentliğini Mikro veya Makro iktisat veya ilgili alanlarda almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 
ve Finansman 

(İngilizce) 

Uluslararası 

Ticaret 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını ekonomi, finans, iktisat, uluslararası iktisat/ekonomi, 
ticaret, lojistik anabilim dallarından birisinde almış olmak. uluslararası 
ticaret/ekonomi konusunda çalışmalarda bulunmak. Yükseköğretim 
kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim 
yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık Yönetimi 

(İngilizce) 

Havacılık 

Yönetimi 
Doçent 1 

Doktora ve/veya doçentlik derecesini İşletme, İşletme Yönetimi, 
İşletme Mühendisliği, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, İktisat, 
Ekonomi, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarından birinden 
almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık Yönetimi 

(İngilizce) 

Havacılık 

Yönetimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktora derecesini İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Mühendisliği, 
Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, İktisat, Ekonomi, Finans, İnsan 
Kaynakları Yönetimi alanlarından birinden almış olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık Yönetimi 

(İngilizce) 

Havacılık 

Yönetimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

 
1 

Doktora derecesini Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Havacılık 
İşletmeciliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Uzay 
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve 
Elektroniği, Uçak, Gövde ve Motor veya Atmosfer Bilimleri 
alanlarından birinden almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında 
yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak 
esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe ve 
Finans 

Yönetimi Bölümü 

Muhasebe ve 
Finans 

Yönetimi 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 

Muhasebe ve Finans alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, 
Muhasebe ve ilgili alanlarda profesör derecesine sahip olmak ve 
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe ve 
Finans 

Yönetimi Bölümü 

Muhasebe ve 
Finans 

Yönetimi 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 

İşletme, Muhasebe ve Finans alanlarından birinde doktora derecesi 
sahibi olmak. Muhasebe ve Finans alanlarında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak, Muhasebe ve ilgili alanlarda doçent derecesine sahip 
olmak ve Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı 
dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte 
belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 
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İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe ve 
Finans 

Yönetimi Bölümü 

Muhasebe ve 
Finans 

Yönetimi 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İşletme, Muhasebe ve Finans alanlarından birinde doktora derecesi 
sahibi olmak. Muhasebe ve Finans alanlarında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak, 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Görsel İletişim ve 

Tasarım Bölümü 

Görsel İletişim 

ve Tasarım 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, İletişim ve Tasarım, Sinema 
ve Televizyon, Film Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema 
alanlarından birinde Doktora veya Sanatta Yeterlik mezunu olmak. 
Uygulamalı dersler verebilecek yeterliliğe sahip olmak ve/veya 
alanında en az 5 yıl sektör tecrübesi olmak. 

İletişim 

Fakültesi 
Reklamcılık Bölümü Reklamcılık 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Reklamcılık/ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık/ Görsel İletişim Tasarımı, 
Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım alanlarından birinden doktora belgesine sahip olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü Mimarlık Prof. Dr. 1 
Mimarlık ve alt alanlarından birinde Doçentlik belgesine sahip olmak. 
İlgili alanlardan birinde akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü Mimarlık Doç. Dr. 1 
Mimarlık ve alt alanlarından birinde Doçentlik belgesine sahip olmak. 
İlgili alanlardan birinde akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü Mimarlık 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mimarlık ve alt alanlarından birinde doktora / sanatta yeterlik 
belgesine sahip olmak. 

İlgili alanlardan birinde akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 

(İngilizce) 
Mimarlık Prof. Dr. 1 

Mimarlık ve alt alanlarından birinde Doçentlik belgesine sahip olmak. 
İlgili alanlardan birinde akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 

(İngilizce) 
Mimarlık Doç. Dr. 1 

Mimarlık ve alt alanlarından birinde Doçentlik belgesine sahip olmak. 
İlgili alanlardan birinde akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 

(İngilizce) 
Mimarlık 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mimarlık ve alt alanlarından birinde doktora / sanatta yeterlik 
belgesine sahip olmak. 

İlgili alanlardan birinde akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık Bölümü İç Mimarlık Prof. Dr. 1 
Mimarlık  veya  İç  Mimarlık  alanlarından birinde  doçentlik  belgesine  
sahip  olmak.  İç Mimarlık alanında akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık Bölümü İç Mimarlık Doç. Dr. 1 
Mimarlık  veya  İç  Mimarlık  alanlarından birinde  doçentlik  belgesine  
sahip  olmak.  İç Mimarlık alanında akademik çalışmalar yapmış 
olmak. 

 



19 Eylül 2022 – Sayı : 31958 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

İç Mimarlık Bölümü İç Mimarlık 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde doktora / sanatta 

yeterlik belgesine sahip olmak. İç Mimarlık alanında akademik 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım 

Bölümü 

Endüstriyel 

Tasarım 
Prof. Dr. 1 

Endüstriyel Tasarım, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde 

doçentlik belgesine sahip olmak. Endüstriyel Tasarım alanında 

akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım 

Bölümü 

Endüstriyel 

Tasarım 
Doç. Dr. 1 

Endüstriyel Tasarım, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde 

doçentlik belgesine sahip olmak. Endüstriyel Tasarım alanında 

akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım 

Bölümü 

Endüstriyel 

Tasarım 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Endüstriyel Tasarım, Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde 

doktora / sanatta yeterlik belgesine sahip olmak. Endüstriyel Tasarım 

alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar 

Bilimleri 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 

Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından birinde 

almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar 

Bilimleri 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim 

yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar 

Bilimleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Doktorasını  Yazılım  Mühendisliği,  Bilgisayar  Mühendisliği,  

Bilgisayar  Bilimleri  ve Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Endüstri 

Mühendisliği 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması 

alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında 

yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak 

esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Endüstri 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Gör. 

1 

Doktorasını Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması 

alanlarından birinde almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında 

yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak 

esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Elektronik Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Elektronik Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Elektronik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik  ve  

Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği 

Havacılık ve 
Uzay 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını  Havacılık  ve  Uzay  Mühendisliği,  Uçak  Mühendisliği,  

Uçak  ve  Uzay Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği 

Yapı 
Malzemesi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

(İngilizce) 

Yapı 
Malzemesi 

Prof. Dr. 1 

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim 

yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

(İngilizce) 

Yapı 
Malzemesi 

Doç. Dr. 1 

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim 

yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

(İngilizce) 

Yapı 
Malzemesi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Mekanik 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği alanlarından birinden almış 

olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar 
Bilimleri 

Prof. Dr. 2 

Doçentliğini   Yazılım   Mühendisliği,   Bilgisayar   Mühendisliği,   

Bilgisayar   Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından 

birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar 
Yazılımı 

Doç. Dr. 2 

Doçentliğini   Yazılım   Mühendisliği,   Bilgisayar   Mühendisliği,   
Bilgisayar   Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanlarından 
birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 

Bilgisayar 
Bilimleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Doktorasını  Yazılım  Mühendisliği,  Bilgisayar  Mühendisliği,  
Bilgisayar  Bilimleri  ve Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Çocuk Gelişimi 
Çocuk 

Gelişimi 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, 
Psikoloji ve Özel Eğitim alanlarından birinden Doktora belgesine 
sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. Aynı alanda 
doktora belgesine sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji Bölümü Odyoloji Doç. Dr. 1 
Doçentliğini Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak ve 
odyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji Bölümü Odyoloji Prof. Dr. 1 
Doçentliğini Odyoloji veya Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları alanında 
almış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji Bölümü Odyoloji Doç. Dr. 1 Doçentliğini Odyoloji alanında almış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji Bölümü Odyoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Doktorasını Odyoloji alanında almış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü 
İç Hastalıkları 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora belgesine sahip olmak. 

Spor 
Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi 
Antrenörlük 

Eğitimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Spor bilimleri alanlarından birinden doktora belgesine sahip olmak. 

Spor 
Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi ve 
Spor 

Öğretmenliği 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Öğretmenliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Spor bilimleri alanlarından birinden doktora belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Tıbbi Biyoloji 
ve Genetik 

Doç. Dr. 2 Tıbbi Biyoloji alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü (İngilizce) 

Tıbbi Biyoloji 
ve Genetik 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Biyoteknoloji alanında doktora belgesine sahip olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 
öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip 

olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora belgesine sahip olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Tıbbi Patoloji 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Doktorasını veya Uzmanlığını Tıbbi Patoloji alanında almış olmak. 

Tıp Fakültesi 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk 
Cerrahisi 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Üroloji 

Anabilim Dalı 
Doç.Dr. 1 Üroloji alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 İç Hastalıkları Nefroloji alanında uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Prof. Dr. 1 İç Hastalıkları alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Deri ve 
Zührevi 

Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Acil Tıp 

Anabilim Dalı 
Doç. Dr. 1 Acil Tıp hekimliği alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk alanında Doçentlik belgesine 

sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Dr. 
Öğr.Üyesi 

1 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Gastroentrolojisi alanında 

uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Dr. 
Öğr.Üyesi 

1 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nefrolojisi alanında uzmanlık 

belgesine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Radyoloji 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Radyoloji alanında uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya 

İstatistik alanlarından birinde almış olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya 

İstatistik alanlarından birinde almış olmak. 
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Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya 

İstatistik alanlarından birinde almış olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü 

(İngilizce) 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya 

İstatistik alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü 

(İngilizce) 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya 

İstatistik alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü 

(İngilizce) 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler veya 

İstatistik alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yazılım Geliştirme 

(İngilizce) 

Yazılım 

Geliştirme 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik 

Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektronik ve 

Bilgisayar Eğitimi, Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde almış 

olmak. 

Sayısal Analiz ve Uygulama, Hesaplamalı Matematik, Sembolik 

Programlama, Mobil Programlama, Ağ Güvenliği, Programlama (C, 

C++, Java) alanlarından en az birinde çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 
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Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yazılım Geliştirme 

(İngilizce) 

Yazılım 

Geliştirme 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik 

Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektronik ve 

Bilgisayar Eğitimi, Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde almış 

olmak. 

Sayısal Analiz ve Uygulama, Hesaplamalı Matematik, Sembolik 

Programlama, Mobil Programlama, Ağ Güvenliği, Programlama (C, 

C++, Java) alanlarından en az birinde çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yazılım Geliştirme 

(İngilizce) 

Yazılım 

Geliştirme 

Dr. Öğ. 
Üyesi. 

2 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik 

Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektronik ve 

Bilgisayar Eğitimi, Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde almış 

olmak. 

Sayısal Analiz ve Uygulama, Hesaplamalı Matematik, Sembolik 

Programlama, Mobil Programlama, Ağ Güvenliği, Programlama (C, 

C++, Java) alanlarından en az birinde çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Yabancı 
Diller 

Yüksekokulu 

Rusça Mütercim 

Tercümanlık 
Bölümü 

Rusça 
Mütercim 

Tercümanlık 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Doktorasını Rusça Mütercim Tercümanlık, Rus Dili ve Edebiyatı, 

Rusça Öğretmenliği alanlarından birinde almış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde 

öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen 

yeterliliğe sahip olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronörofizyoloji 

Programı 
- Prof. Dr. 1 Anatomi alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronörofizyoloji 

Programı 
- 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Elektronörofizyoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

Nöroloji alanında tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Diş Protez 
Teknolojisi 

Programı 

- 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 Protetik Diş Tedavisi alanında doktora belgesine sahip olmak. 

 11157/1-1 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT,  

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltilme Ölçütleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen 
bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, 
doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 
Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 (bir) adet basılı fiziksel 
dosya ve 7 (yedi) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB 
flash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları 
gerekmektedir. 

 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus 
cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, 
doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı fiziksel 
dosya ve 5 (beş) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB 
flash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları 
gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi 
adaylarının;  kadro başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı 
özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik belgesi (mezuniyet 
belgesinin aslı veya noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) 
bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 5 (beş) adet jüri 
dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe aktarılmış 
şekilde ilan edilen dekanlık ya da müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.  

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili 
Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan 
başvurular kabul edilmez. 

Duyuru Başlama Tarihi : 19.09.2022 
Son Başvuru Tarihi : 04.10.2022 
Duyurulur. 
Kadro detayları   : www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır. 
Adres : Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. 
  No:1 Avcılar/İstanbul  -- Tel: 0212 422 70 00 
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İLAN NO 
DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 
ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20220901 Klinik Bilimler 

Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya 
doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 1 

20220902 Klinik Bilimler 

Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya 
doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 1 

20220903 Klinik Bilimler 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalında 
uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220904 Klinik Bilimler 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalında 
uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak. 

- - 1 

20220905 Klinik Bilimler 

Endodonti Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını 
yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: 
RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220906 Klinik Bilimler 

Ortodonti Ana Bilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını  
yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: 
RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220907 Klinik Bilimler 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalında uzmanlığını 
veya doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 1 

20220908 Temel Bilimler 

Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

1 - - 

20220909 Temel Bilimler 

Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- 1 - 
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20220910 Temel Bilimler 

Mikrobiyoloji alanında doktorasını/uzmanlığını almış 
olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220911 Temel Bilimler 

Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puana sahip olmak. 

1 - - 

20220912 Temel Bilimler 

Anatomi alanında doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puana sahip olmak. 

- 1 - 

20220913 Temel Bilimler 

Anatomi alanında doktorasını/uzmanlığı almış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220914 Temel Bilimler Patoloji alanında doçentliğini almış olmak. 1 - - 

20220915 Temel Bilimler 

Patoloji alanında doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puana sahip olmak. 

1 - - 

20220916 Temel Bilimler 

Patoloji alanında doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puana sahip olmak. 

- 1 - 

20220917 Temel Bilimler 

Patoloji alanında doktorasını/uzmanlığını yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

İLAN NO 
GÜZEL 

SANATLAR 
FAKÜLTESİ 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20220918 İç Mimarlık 
İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını yapmış 
olmak. 

- - 2 

20220919 
İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
İç Mimarlık, Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
alanlarında doktorasını yapmış olmak. 

- - 2 

20220920 
İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
(İngilizce)* 

İç Mimarlık, Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
alanlarında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 
(Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 2 

20220921 
Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 2 

20220922 
İletişim ve 
Tasarımı 

İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim ve Tasarımı, Çizgi Film 
ve Animasyon, Grafik Tasarımı ve Sanat ve Tasarım 
alanlarından doktorasını yapmış olmak. 

- - 2 
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İLAN NO 
UYGULAMALI 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20220923 
Elektronik 
Ticaret ve 
Yönetimi 

Elektronik Ticaret ve Yönetim, Web Tasarımı, Bilgi 
Teknolojileri, E-Pazarlama ve Satış, Veri tabanı 
Uygulamaları veya Enformatik alanlarından birinde 
doktorasını yapmış olmak 

- - 1 

20220924 
Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

20220925 
Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
İlgili alanda doktorasını yapmış olmak ve uygulama dersi 
tecrübesi bulunmak. - - 1 

20220926 
Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
(İngilizce)* 

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavında en az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 
puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puana sahip olmak. 

- - 2 

20220927 
Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 
Medya Çalışmaları alanında doçentliğini almış olmak. - 1 - 

20220928 
Havacılık 
Elektrik ve 
Elektroniği 

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

20220929 
Mütercim ve 
Tercümanlık 
(İngilizce)* 

Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği alanlarından birinde 
doçentliğini almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az (Değişik 
ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip 
olmak. 

- 1 - 

20220930 
Mütercim ve 
Tercümanlık 
(İngilizce)* 

Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği alanlarından birinde 
doktorasını yapmış olmak, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en 
az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 1 

20220931 
Uçak Bakım ve 

Onarım 
İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

İLAN NO 
SAĞLIK 

BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20220932 
Beslenme ve 

Diyetetik  
(İngilizce)* 

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve aynı 
alanda doktorasını yapmış olmak Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 1 

20220933 Çocuk Gelişimi İlgili alandan doçentliğini almış olmak. - 1 - 

20220934 
Çocuk Gelişimi  

(İngilizce)* 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak ve aynı alanda 
doktorasını yapmış olmak Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 1 
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20220935 
Dil ve Konuşma 

Terapisi 
İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

20220936 Ergoterapi 
Ergoterapi lisans mezunu olmak ve aynı alanda 
doktorasını yapmış olmak. 

- - 1 

20220937 
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

(İngilizce)* 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak ve 
aynı alanda doktorasını yapmış olmak Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 
85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220938 
Hemşirelik  
(İngilizce)* 

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve aynı alanda 
doktorasını yapmış olmak Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 1 

20220939 Odyoloji 
Odyoloji lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktorasını 
yapmış olmak. 

- - 1 

20220940 Perfüzyon İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

İLAN NO 

İKTİSADİ, İDARİ 
VE SOSYAL 
BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20220941 
İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 2 

20220942 
Amerikan 
Kültürü ve 
Edebiyatı 

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 1 

20220943 
Lojistik Yönetimi 

(İngilizce)* 

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 
puana sahip olmak. 

- - 2 

20220944 
Havacılık 
Yönetimi 

(İngilizce)* 

Sivil Havacılık, Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık Yönetimi 
veya İşletme alanlarından birinde doktora yapmış olmak ve 
Havacılık Yönetimi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve 
deneyime sahip olmak.  Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik 
ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip 
olmak. 

- - 1 

20220945 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Veri Bilimi, Bilgisayar 
Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Bilimleri, 
Bilişim Sistemleri veya Enformatik alanlarından birinde 
doktora yapmış olmak. 

- - 1 
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20220946 
İşletme 

(İngilizce)* 

Muhasebe, Muhasebe Finansman veya İşletme alanında 
doktora yapmış olup, Muhasebe alanında çalışmaları 
olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/05/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220947 
İşletme 

(İngilizce)* 

Pazarlama, Üretim Yönetimi ve Pazarlama veya İşletme 
alanında doktora yapmış olmak ve satış yönetimi, dijital 
pazarlama ve sosyal medya pazarlama alanlarında 
çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: 
RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220948 
İşletme 

(İngilizce)* 

Sayısal Yöntemler veya  Ekonometri alanlarından birinde 
doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik 
ibare: RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip 
olmak. 

- - 2 

20220949 
İşletme 

(İngilizce)** 

İstatistik alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/05/2021-31485) 
85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220950 
İşletme 

(İngilizce)* 

Örgütsel Davranış alanında doktora yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/05/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220951 İşletme 
Muhasebe, Muhasebe Finansman veya İşletme alanında 
doktora yapmış olup, Muhasebe alanında çalışmaları 
olmak. 

- - 1 

20220952 
Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Hukuk alanında doktora yapmış olmak. - - 1 

20220953 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler 
(İngilizce)* 

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında 
doktora yapmış olmak. Tercihen Tübitak ve Avrupa Birliği 
projeleri yazım ve yürütümünde deneyim sahibi olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-
18/05/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220954 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler 
(İngilizce)* 

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm alanında doktora 
yapmış olmak.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: 
RG-18/05/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

- - 1 

20220955 
Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası 
İlişkiler 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora 
yapmış olmak ve Orta Doğu Bölgesi Siyasetinde 
çalışmaları olmak. 

- - 1 

20220956 
Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve 
Çağdaş Türk Lehçeleri alanında çalışmaları olmak. 

- - 1 
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İLAN NO 
MÜHENDİSLİK 
VE MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20220957 Mimarlık Mimarlık alanından doçentliğini almış olmak. - 1 - 

İLAN NO 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20220958 
Tıbbi 

Laboratuvar 
Teknikleri 

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak, 
Moleküler Tıp alanında doktorasını yapmış olmak. 

- - 1 

20220959 
Diş Protez 
Teknolojisi 

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak, alanında 
doktorasını / uzmanlığını tamamlamış olmak 

- - 1 

İLAN NO 

İSTANBUL 
GELİŞİM 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

20220960 Dış Ticaret İktisat alanında doktorasını yapmış olmak. - - 1 

20220961 
İnsan Kaynakları 

Yönetimi 
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktorasını yapmış 
olmak. 

- - 1 

20220962 Lojistik İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

20220963 
Sivil Hava 
Ulaştırma 

İşletmeciliği 

Havacılık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını 
yapmış olmak. 

- - 1 

20220964 Uçak Teknolojisi İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

20220965 
Web Tasarımı 
ve Kodlama 

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. - - 1 

İLAN NO 
BEDEN EĞİTİMİ 

VE SPOR 
YÜKSEKOKULU 

ARANAN NİTELİK 

KADRO UNVANI - ADEDİ 

Profesör 
 

Doçent 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

20220966 
Antrenörlük 

Eğitimi 
Spor Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak - - 1 

20220967 Rekreasyon Spor Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak - - 1 

20220968 
Egzersiz ve 

Spor Bilimleri 
Spor Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak - - 1 

(*): 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce/Rusça ders verebiliyor olmak. 

(**): 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. Adaylardan İngilizce ders sunumu 
istenecektir. 

 
 11104/1/1-1 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ) 

Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 

karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : 19.09.2022 

Son Başvuru Tarihi : 03.10.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.10.2022 

Sınav Giriş Tarihi : 07.10.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi    : 10.10.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr 

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 

BAŞVURU YERİ : Her bölüm/program bağlı bulunduğu 

Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır. 

BAŞVURU EVRAKLARI; 

-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru 

dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.) 

-2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya 

da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir). 

-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın 

aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” 

gerekmektedir). 

-Lisans Transkript Belgesi (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da 

noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir). 

-ALES Belgesi 

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi 

gerekmektedir). 

-YÖK  Formatlı Özgeçmiş 

-SGK 4A Hizmet Dökümü (YÖK’ün yayınladığı ALES’ten muaf olan programlara 

yapılacak başvurular için gereklidir). 
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İLAN NO 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ALES 
PUAN 
ŞARTI 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

PUAN 
ŞARTI 

20220969 
Diş Protez 
Teknolojisi 

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu 
olmak 
*Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek 
yüksekokulu ilanlarından sadece birine 
başvuru yapabilirler 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY-  
SÖZ - 

EA 
70 - 

20220970 
Ameliyathane 

Hizmetleri 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, 
alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak 
*Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek 
yüksekokulu ilanlarından sadece birine 
başvuru yapabilirler 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY-  
SÖZ - 

EA 
70 - 

20220971 Elektronörofizyoloji 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, 
alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak 
Belgelemek şartı ile Elektronörofizyoloji 
alanında 2 yıl tecrübeli olmak. 
*Adaylar Sağlık Hizmetleri Meslek 
yüksekokulu ilanlarından sadece birine 
başvuru yapabilirler 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY-  
SÖZ - 

EA 
70 - 

İLAN NO 
İSTANBUL 

GELİŞİM MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ALES 
PUAN 
ŞARTI 

YDS / 
EŞDEĞERİ 

PUAN 
ŞARTI 

20220972 
İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

İşletme veya Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri lisans mezunu olup, ilgili 
alanların birinde tezli yüksek lisans 
mezunu olmak. 
*Adaylar İstanbul Gelişim Meslek 
Yüksekokulu ilanlarından sadece bir 
ilana başvuru yapabilirler 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY - 
SÖZ -

EA 
70 - 

20220973 Lojistik 

Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık, Uluslararası Lojistik 
Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Ulaştırma 
ve Lojistik bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 
*Adaylar İstanbul Gelişim Meslek 
Yüksekokulu ilanlarından sadece bir 
ilana başvuru yapabilirler 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY - 
SÖZ -

EA 
70 - 

20220974 
Sivil Hava 
Ulaştırma 

İşletmeciliği 

Havacılık Yönetimi, Havacılık 
İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrol veya 
Pilotaj bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 
*Adaylar İstanbul Gelişim Meslek 
Yüksekokulu ilanlarından sadece bir 
ilana başvuru yapabilirler 

2 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY - 
SÖZ -

EA 
70 - 
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20220975 
Uçuş Harekât 

Yöneticiliği 

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, 
Pilotaj, Uluslararası Ulaştırma Sistemleri 
bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olup,  ilgili alanların birinde tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 
*Adaylar İstanbul Gelişim Meslek 
Yüksekokulu ilanlarından sadece bir 
ilana başvuru yapabilirler 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY - 
SÖZ -

EA 
70 - 

20220976 
Web Tasarımı ve 

Kodlama 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri,  
Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar 
Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar 
Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve 
Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği, 
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,  
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Enformatik, İstatistik ve Bilgisayar 
Bilimleri, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım 
Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 
*Adaylar İstanbul Gelişim Meslek 
Yüksekokulu ilanlarından sadece bir 
ilana başvuru yapabilirler 

2 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY - 
SÖZ -

EA 
70 - 

20220977 Spor Yönetimi 

Spor Bilimleri Fakültesi  ya da Beden 
Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunu lisans 
mezunu olup, spor bilimleri alanında 
yüksek lisans yapmış olmak, 3. kademe 
artistik jimnastik antrenörlük belgesine 
sahip olmak 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

SAY - 
SÖZ -

EA 
70  

İLAN NO 
YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU 

ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
ÜNVANI 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ALES 
PUAN 
ŞARTI 

YDS/ 
EŞDEĞERİ 

PUAN 
ŞARTI 

20220978 İngilizce Hazırlık 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngilizce Dil Bilimi, Mütercim 
Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim 
(İngilizce) bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup, alanında tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 

8 
Öğretim 
Görevlisi 

SÖZ 70 
85 

(İngilizce)* 

İLAN NO REKTÖRLÜK ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
ÜNVANI 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

ALES 
PUAN 
ŞARTI 

YDS/ 
EŞDEĞERİ 

PUAN 
ŞARTI 

20220979 Türkçe Hazırlık 

Türkçe Öğretmenliği lisans mezunu olup, 
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 
alanında tezli yüksek lisans mezunu 
olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en 
az 2 yıl ders vermiş olmak. 

1 
Öğretim 
Görevlisi 

SÖZ 70 - 

 11104/2/1-1 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 

Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 

karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : 19.09.2022 

Son Başvuru Tarihi : 03.10.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.10.2022 

Sınav Giriş Tarihi : 07.10.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi    : 10.10.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr 

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu. 

BAŞVURU YERİ : Her bölüm/program bağlı bulunduğu 

Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır. 

BAŞVURU EVRAKLARI; 

-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru 

dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.) 

-2 Adet Fotoğraf 

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya 

da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir). 

-Lisans Transkript Belgesi  (Şahsen ve posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter 

tasdikli fotokopisi gerekmektedir). 

-Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi veya Mezuniyet Belgesi  (Şahsen ve posta ile yapılan 

başvurularda, belgenin aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim 

Mezun/Öğrenci Belgesi” gerekmektedir). 

-ALES Belgesi  

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi 

gerekmektedir). 

-YÖK  Formatlı Özgeçmiş 
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İLAN NO 

İKTİSADİ, İDARİ 

VE SOSYAL 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN ŞARTI 

20220980 İşletme 
İşletme alanında doktora yapıyor 

olmak. 
1 

Araştırma 

Görevlisi 
EA 70 50 

İLAN NO 

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL ŞARTLAR 

KADRO 

SAYISI 
KADRO 

UNVANI 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN ŞARTI 

20220981 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

*Adaylar Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi İlanlarından sadece bir ilana 

başvurabilir. 

1 
Araştırma 

Görevlisi 
SAY 70 50 

20220982 
Yazılım 

Mühendisliği 

İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

*Adaylar Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi İlanlarından sadece bir ilana 

başvurabilir. 

2 
Araştırma 

Görevlisi 
SAY 70 50 

İLAN NO 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN ŞARTI 

20220983 Çocuk Gelişimi 

Çocuk Gelişimi lisans mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans ya da 

doktora yapıyor olmak. 

*Adaylar Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İlanlarından sadece bir ilana 

başvurabilir. 

1 
Araştırma 

Görevlisi 
EA 70 50 

20220984 Perfüzyon 

Perfüzyon lisans mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

*Adaylar Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İlanlarından sadece bir ilana 

başvurabilir. 

1 
Araştırma 

Görevlisi 
SAY 70 50 

İLAN NO 

UYGULAMALI 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN ŞARTI 

20220985 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi İşlem 

Enformasyon, İşletme Bilgi Yönetimi, 

İşletme Enformatiği, Teknoloji ve Bilgi 

Yönetimi veya Yönetim Bilimi 

alanlarından birinden lisans mezunu 

olup, alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

1 
Araştırma 

Görevlisi 
EA 70 50 
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İLAN NO 

GÜZEL 

SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN ŞARTI 

20220986 Grafik Tasarımı 

Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel 

İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve 

Animasyon, Gazetecilik, İletişim ve 

Tasarımı, Resim bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olup Grafik, Grafik 

Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, 

Gazetecilik, Çizgi Film ve Animasyon, 

Temel Sanat ve Tasarım, İnteraktif 

Medya ve İletişim ve Tasarımı 

alanlarından birinde tezli yüksek 

lisans ya da doktora / sanatta yeterlilik 

yapıyor olmak. 

2 
Araştırma 

Görevlisi 
SÖZ 70 50 

İLAN NO 

BEDEN EĞİTİMİ 

VE SPOR 

YÜKSEKOKULU 

ÖZEL ŞARTLAR 
KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ALES 

PUAN 

ŞARTI 

YDS / 

EŞDEĞERİ 

PUAN ŞARTI 

20220987 Rekreasyon 

Spor Bilimleri Fakültesi ya da Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Rekreasyon veya Spor Yöneticiliği 

Lisans Mezunu Olup, Spor Yönetim 

Bilimleri alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

1 Arş. Gör. 

SÖZ-

EA-

SAY 

70 50 

20220988 Antrenörlük Eğitimi  

Spor Bilimleri Fakültesi ya da Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunu 

Olup, Spor Bilimleri alanında tezli 

yüksek lisans ya da doktora yapıyor 

olmak. 

1 Arş. Gör. 

SÖZ-

EA-

SAY 

70 50 

20220989 
Antrenörlük Eğitimi 

(İngilizce)* 

Spor Bilimleri Fakültesi ya da Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Bölümlerinden Mezun Olmak, Spor 

Bilimleri alanında tezli yüksek lisans 

ya da doktora yapıyor olmak. 

1 Arş. Gör. 

SÖZ-

EA-

SAY 

70 
85 

(İngilizce)* 

 11104/3/1-1 
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Sayfa

1

1

2

18

19

25

51

105

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim 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.




