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YÖNETMELİKLER

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ARAP DİLİ ÇALIŞMALARI

VE ARAPÇA MÜNAZARA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap

Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Ça-

lışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Çalışmaları ve Arapça

Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İslâm Medeniyetinde tarih boyunca ortaya konan ilmi birikimin hakim dili olan Arap-

ça’nın klasik ve modern anlayışı bir araya getiren bir vizyon ile öğretmek.
b) Arap dili ile ilgili çalışan akademisyenlerle bu alana yönelik çalışmalarını bir araya

getirecek dergi, kitap ve benzeri bilimsel yayımlar ve toplantılar gerçekleştirmek.
c) Günümüzde ülkemiz ve Arap dünyası arasında artan iletişimin, Merkez çatısı altında

yapılacak uluslararası münazara yarışmaları gibi faaliyetlerle daha da artmasını temin etmek.
ç) Ülkemizde büyük bir karşılığı olan Arap diline dair doğru eğitim ve öğretim metot-

larının Arapça öğretimi sahasında uluslararası tanınırlığı olan akademisyenler aracılığıyla ge-
liştirmek, bu doğrultuda ilgili mevzuat kapsamında açılacak sertifika programlarıyla ülkemizde
Arapça eğitiminin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak.
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d) Arap dilini kural ve kaidelerine uygun şekilde öğretmenin yanında dilin kendi seli-
kasına en uygun biçimde konuşulmasına katkı sağlayacak eğitim kamplarının planlanması ve
uygulanmasını gerçekleştirmek.

e) Arap Dili alanında toplumun her kesimine hitap edebilecek seviyelerde ilgili mevzuat
kapsamında kurslar veya sertifika programları tertip etmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Öğrencilere yönelik Arapça dil eğitimi vermek.
b) Arapça ulusal ve uluslararası münazara yarışmaları gerçekleştirmek.
c) Ulusal ve uluslararası çapta tanınırlığı olan Arap Dili sınavları düzenlenmesini sağ-

lamak.
ç) Arap dili eğitmenlerinin yetiştirilmesi için ilgili mevzuat kapsamında kurslar düzen-

lenmesini sağlamak.
d) Arapça öğretim serilerinin geliştirilmesini sağlamak.
e) Arapça ve İslami ilimlerle ilgili çeşitli ilmi çalışmalar gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan

Üniversitede tam zamanlı çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör ta-
rafından görevlendirilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin temsilcisidir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda belirlediği yardımcısını veya Yönetim Kurulu üye-
lerinden bir kişiyi vekil bırakır. Vekâlet süresi en fazla altı aydır. Vekâletin altı aydan fazla sür-
mesi veya Müdürün görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması duru-
munda yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi, Merkezin faaliyetlerini koordine etmek, her yılın sonunda Mer-
kezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yö-
netim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili konularda çalışmaları, araştırmaları ve deneyimleri bulunan Üniversitenin kadrolu öğ-
retim elemanlarından ya da başka üniversitelerin öğretim elemanlarından, konu ile ilgili kamu
ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Üniversite Yönetim Kurulu tara-
fından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların
yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, ayda bir sefer olağan ve gerektiğinde
Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin

teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu öne-
rileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.
c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer

yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde
Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık ey-
lem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışma-

ları bulunan Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda
araştırmaları, çalışmaları ve yayımları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel
sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine yeni üyeler
aynı usulle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Toplantılarda salt
çoğunluk koşulu aranır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu ta-
rafından uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı
değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma
alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalış-
malar önermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler
MADDE 11- (1) Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ve Rektörün oluru ile

Merkezde alt birimler kurulabilir. Merkezde kurulan alt birimlerin sorumlusu, Müdürün öne-
risiyle Rektör tarafından görevlendirilir. Birim sorumlusunun görevi Müdürün görev süresi ile
sınırlıdır.

Personel ihtiyacı
MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İŞBİRLİKLERİ
BÖLGESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş He-

kimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, sınav ve mezuniyetlerde uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet ve diploma işlemlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

için bölüm başkanının önerisi üzerine, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) Anabilim dalı kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sinin ilgili anabilim dalı kurulunu,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir programda tüm dersler ve uygulamalar

için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faali-
yetler için gerekli çalışma saatleri de dikkate alınarak iş yüküne dayalı olarak belirlenen kre-
diyi,

ç) Dekan: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygu-

lama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,
e) Fakülte: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
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f) Mesleki zorunlu ders: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda
oldukları zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında kalan teorik ve uygulamalı derslerin tama-
mını,

g) Ön şartlı dersler: Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan bir önceki
yılın tamamlayıcısı olan aynı adlı klinik uygulama dersinden önce almak ve derse devam etmek
şartıyla bir üst sınıfa geçilebilecek dersleri ve klinik uygulamaları,

ğ) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
h) Seçmeli dersler: Fakültenin ders planında yer alan, öğrenciler tarafından ilgi alanları

dikkate alınarak seçilen dersleri,
ı) Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,
i) Uygulamalı dersler: Laboratuvar uygulama, preklinik (klinik öncesi) uygulama, klinik

gözlem, klinik uygulama derslerini,
j) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,
k) Zorunlu dersler: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda olduk-

ları ön koşullu olmayan, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgisayar
Derslerini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ve Öğrenci Statüsüne İlişkin Esaslar
Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 5- (1) Fakültede öğrenci olma hakkı kazanan aday, Yükseköğretim Kurulunca

belirlenen ve Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde istenen belgeler ile kesin kaydını
yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde yeni
kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planındaki dersleri alarak işlemlerini tamamlamak zorun-
dadırlar.

Öğrenci statüsü
MADDE 6- (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğren-

cilik haklarından, muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yılın/ya-
rıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 7- (1) Öğrenci her yıl/yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre için-

de, katkı payını/öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler.
(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
(3) Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu ders-

lere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders ala-
maz.

(4) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak almadığı (kayıt yapmadığı) derslere
devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci,
o yarıyıl/yılın derslerine devam hakkını kaybeder ve izleyen yarıyıl/yıl başında kaydını yeniler.
Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim ile ilgili kurul ve komisyonlar

MADDE 8- (1) Fakülte Kurulu onayı ile oluşturulan kurul/komisyon ve koordinatör-
lükler; eğitim-öğretim programının yapılandırılması, planlanması, yürütülmesi ve değerlendi-
rilmesinden sorumludur.

(2) Eğitim–öğretim ile ilgili kurullar ve komisyonlar şunlardır:
a) Eğitim-Öğretim ve Müfredat Komisyonu: Diş hekimliği eğitim programını geliştirme

ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonudur.
b) Sınıf koordinatörü ve yardımcısı: Her bir sınıf için öğretim üyeleri arasından Fakülte

Kurulu tarafından bir sınıf koordinatörü ve bir yardımcı 3 yıllığına görevlendirilir. Görevlen-
dirildikleri sınıfın ara sınav, genel sınav, bütünleme, mazeret ve tek ders sınavlarının yürütül-
mesinden sorumludurlar.

c) Yatay Geçiş İnceleme ve İntibak Komisyonu: Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin
durumlarının ilgili mevzuata uygunluğunu, daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin/blok
derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin/blok dersle-
rinin denkliğinin kabul edilmesi durumunu değerlendiren komisyondur.

ç) Erasmus, Farabi-Mevlana ve Bologna Koordinatörleri: Bologna süreci ve öğrenci
değişimleri ile ilgili tüm etkinliklerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden so-
rumlu koordinatörlüklerdir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9- (1) Fakülte eğitim-öğretim süresi her biri bir akademik yılı kapsayan beş
yıldan ve her yıl da güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Programı başarı ile tamam-
layanlara diş hekimliği diploması verilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10- (1) Fakültede eğitim-öğretim, Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı
ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak klinik uygulamalar gerekli
görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 11- (1) Dersler; teorik, laboratuvar uygulama, preklinik uygulama, klinik göz-
lem, klinik uygulama şeklinde verilir. Klinik uygulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan klinik-
lerde yapılır.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim
yapılır. Ancak Üniversitenin belirleyeceği özel koşullarda ve derslerde uzaktan eğitim yapıla-
bilir. Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak yalnızca zorunlu dersler ve seçmeli derslerden
başarısız olan öğrenciler eğer devam sebebiyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıfa ve
ilgili derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı zorunlu dersler ve seçmeli derslerin sadece
ara sınavları, genel sınavları ve bütünleme sınavlarına katılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 12- (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir
yarıyıl en az on dört hafta olarak düzenlenir. Genel sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin
dışındadır.

(2) Diş hekimliği programındaki toplam AKTS kredisi 300’dür.
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(3) Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili
süresini aşabilir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.
Öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüle-
ceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği esaslara uygun olarak Senato tara-
fından belirlenir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik
takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve grupları
akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine
genel sınavlardan sonra yaz klinik uygulama programları düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 13- (1) Eğitim-öğretim planları, akademik takvime uygun olarak hazırlanan,

bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik, laboratuvar, preklinik uygulama dersleri, klinik
gözlem ve klinik uygulamaları kapsar. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce
Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğretim dili
MADDE 14- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.
Sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 15- (1) Her eğitim-öğretim yılında bütün mesleki zorunlu dersler bir sonraki

yılın ön şartıdır. Bu nedenle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci,
kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini alır ve usulüne
uygun olarak kayıt olduğu o yıla ait mesleki zorunlu derslerin birinden dahi başarısız olursa
sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu teorik ve uygulamalı dersleri başardıktan sonra üst
sınıfa geçer.

(2) Devam koşulunu yerine getirmiş olmak şartı ile öğrenci seçmeli dersleri, 2547 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgisayar Derslerini mezuniyete kadar üst sı-
nıfa taşıyabilir. Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması halinde öğrenci, akademik
danışmanın önerisi doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başka bir seçmeli ders
alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Derslere Devam, Ders Tekrarı, Klinik Gözlem/Klinik Uygulama

Esasları ve Telafi
Ders türleri
MADDE 16- (1) Fakültede dersler, mesleki zorunlu dersler, zorunlu dersler, seçmeli

dersler, uygulamalı dersler ve ders kurulları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Derslere ilişkin
esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mesleki zorunlu dersler: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda
oldukları zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki derslerdir.

b) Ön şartlı dersler: Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve
uygulamalı dersler, bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ders-
lerdir.

c) Zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgisayar
dersleridir.
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ç) Seçmeli dersler: Öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Fakülte Yönetim Kuru-

lunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler

ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Fa-

külte Yönetim Kurulunca belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl baş-

langıcında ilan edilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından

da alınabilir.

d) Uygulamalı dersler: Mesleki zorunlu ders statüsündedir. Laboratuvar uygulama ders-

leri, preklinik uygulama, klinik gözlem ve klinik uygulama dersleridir.

e) Laboratuvar uygulama dersleri: Birinci ve ikinci sınıflarda temel tıp bilimler dersleri

kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı,

gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların

anlaşılmasını kolaylaştıran temel tıp bilimleri dersleri bünyesinde ilgili derslerin laboratuvar-

larında yürütülen uygulamalı derslerdir.

f) Preklinik uygulama dersleri: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda mesleki zorunlu

dersler kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin ta-

nımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar

sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve

beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi mesleki simülasyon salonlarında yürütülen ve bir

sonraki yılda dersin devamı niteliğinde olan derslerdir. Preklinik uygulama derslerine ilişkin

esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Fakültede preklinik uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayıda ve ka-

litedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamam-

laması ve teslim etmesi zorunludur. Akademik yılın başında ilgili anabilim dalı, yaptırılacak

telafi süresini ya her bir uygulamalı çalışmanın sonunda veya dönem sonunda gerçekleştirmek

üzere ilan eder.

2) Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafın-

dan ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamam-

layamayan öğrenci, genel sınavlara alınmaz. Verilen telafi süresi içinde eksik uygulamaları ta-

mamlaması halinde öğrenciye genel sınavlara girme hakkı tanınır. Bütünleme sınavından 2

gün öncesine kadar, eksik kalan uygulamalarını tamamlayan öğrenciye bütünleme sınavlarına

girme hakkı tanınır. Uygulamalı çalışmalarını tamamlamayan öğrenci bütünleme sınavına gi-

remez ve ilgili ders/derslerden başarısız sayılır. O uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim

yılında tekrar eder.

g) Klinik gözlem dersleri: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup üçüncü sınıfın bahar

yarıyılında bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen uygulama dersleridir. Öğ-

rencilere, anabilim dallarının kurulları tarafından uygun görüldüğü takdirde öğretim eleman-

larının gözetim ve denetiminde, tek yüzlü oklüzal dolgu, detertraj-polisaj, geçici kron hazır-

lanması ve simantasyonu, dental muayene ve ağız-içi röntgen alma, anterior dişlere kanal te-

davisi uygulama, basit diş çekimi, dikiş alınması, hastadan ölçü alınarak model oluşturulması,

hareketli ortodontik ve/veya protetik apareylerin yapılması, flor ve fissür örtücü uygulamaları

ve benzeri basit tedaviler yaptırılabilir. Klinik gözlem ve uygulamaları verilen sürede tamam-

layamayan öğrenciler klinik öncesi ve uygulama sonu sınavlarına alınmazlar.
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ğ) Klinik uygulama dersleri: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci
akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri
uygulamalarıdır. Ayrıca; diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında hasta üzerindeki
uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir
ve akademik yıl başlamadan önce ilan edilir. Herhangi bir klinik uygulamadan devamsız olan
öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu klinik uygulama dersini tekrar ederler. Klinik
uygulamalarda o akademik yıl içerisinde hasta üzerindeki uygulamalı çalışmalardan başarılı
olan öğrenciler, klinik uygulama boyunca ve/veya sonunda klinik uygulama dersi sınavlarından
da başarılı oldukları takdirde ilgili klinik uygulamadan başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayan
öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamalı ders sayısı en fazla beş ise yaz klinik uygula-
masına kalır.

h) Yaz klinik uygulamaları: Herhangi bir klinik uygulamanın devamını sağlamış, ancak
uygulama süresince yükümlülüklerini tamamlayamamış öğrenciler en fazla beş klinik uygula-
ma için Dekanlık tarafından belirlenen program dâhilinde, yılsonunda pratik uygulamaları ger-
çekleştirir. Yaz klinik uygulamaları içerisinde de klinik sınavları gerçekleştirilir. Yaz klinik uy-
gulama süresi normal klinik uygulamanın süresinin yarısı kadardır. Öğrencinin yükümlülük-
lerini yerine getiremediği klinik uygulama sayısının beşten fazla olması halinde fazla klinik
uygulamalar ve yaz klinik uygulama programı sonrasında da başarısız olunan klinik uygula-
malar, bir sonraki yıl tekrarlanır ve dördüncü sınıfta bulunan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.
Yaz klinik uygulamalarından başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim
yılında bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılır. Tekrarlayan başarısızlıklarında bir sonraki
yılı beklemeksizin takip eden klinik uygulama grubuna intibakı yapılır.

ı) Ders kurulları: Birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin bir-
likte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurullarındaki çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısını ku-
ruldaki anabilim dalları birlikte belirler. Ders kurullarındaki başarı ölçütleri, klinik uygulamaları
ve yaz klinik uygulamalarında tanımlanan kurallarla aynıdır.

i) Bitirme semineri: Fakültede öğrenim gören her öğrenciye, öğrenimiyle ilgili bir ko-
nuda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin ka-
zandırılması amacıyla yaptırılan çalışmalardır. Bu seminerin; öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir
konuda literatür taraması yaparak vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir
düzeyde olması gerekir. Dekanlık, beşinci sınıfa başlayan öğrencilere bu çalışmasını yönetecek
bir öğretim elemanı görevlendirir. Mezuniyet için bitirme semineri beşinci sınıf ikinci yarıyıl
sonuna kadar sunulmuş ve Dekanlığa teslim edilmiş olması gerekir.

Devam zorunluluğu
MADDE 17- (1) Öğrencilerin, teorik derslerin en az %70'ine, laboratuvar, preklinik

uygulama, klinik gözlem ve klinik uygulamaların en az %80'ine devamı zorunludur. Devam
durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından
yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık, yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders
saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(2) Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tara-
fından ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, ancak raporlu olan
süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

(3) Uygulamalı derslerin %20 ve teorik derslerin %30'undan fazlasına katılmayan öğ-
renci o ders veya derslerin hiçbir sınavına giremez.

(4) Başarısız olunan uygulamalı derslerde öğrencilerden ertesi yıl yeniden devam şartı
istenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Uygulama Esasları ve Başarının Ölçülmesi

Sınavlar
MADDE 18- (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınavlar, klinik uygulama sınavları, bütün-

leme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü,
her ikisi birden veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı
olarak yapılacağına ve uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili
dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün,
saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli
bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi, pazar günleri veya hafta içi öğle tatille-
rinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her teorik ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Preklinik uygu-

lama, klinik gözlem ve klinik uygulama derslerinin sınavları tek final sınav şeklinde olabilir
veya Dekanlığın ilan edeceği şekilde ara sınav yapılabilir. Tüm ara sınavların, derslerin biti-
minden bir hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna
esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, klinik
hasta başında tedavi ve değerlendirme sınavları, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalış-
malar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun
teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Programda yer alan derslerden bir günde en
çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma
yetkisine sahiptir.

b) Genel sınavlar: Bir dersin genel sınavları o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılso-
nunda yapılır. Genel sınavlara devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan ders-
lerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Ders kurulları şeklinde yürütülen ders-
lerde ana bilim dallarının not ortalamaları hesaplanır.

c) Klinik uygulama sınavları: Klinik uygulama sınavları sadece uygulama, sadece teorik
sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir. Klinik
uygulama sınavlarının o dersin başarısına etkisi en çok %40 oranında olur. Klinik uygulama
faaliyetlerinin ders notuna etkisi %60’ tan az olamaz. Uygulamalı derslerde uygulama sınav-
larının başarı notuna katkı oranları ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim
Kurulunca belirlenir.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre klinik uygulama dersleri hariç ol-
mak üzere en çok bir dersten sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınav
hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra iki iş günü
içerisinde Dekanlığa yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler sonunda ve-
rilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav şartı aran-
maksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belir-
lediği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar kanuni süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, genel sınavlara girme hakkına sahip
olup da sınava girmeyen, genel sınavlara girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya genel
sınavlara girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan
edilen kriterlere göre telafi süresinde laboratuvar uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenciler
girebilir. Ayrıca klinik uygulamalarda, akademik yılın başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve
başarılı olarak tamamlayamadıkları için dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan ödev-
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lerini, ilgili dersin genel sınavların tarihine kadar başarılı olarak tamamlayamadıkları takdirde
genel sınavlara giremezler. Öğrenciler; genel sınavlar sonrasında ve bütünleme sınavından
önce ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen şartlara göre klinik uygu-
lamalarına katılmak ve başarılı olmak kaydıyla yalnız bütünleme sınavına girerler.

e) Muafiyet sınavı: Yabancı dil ve Temel Bilgisayar derslerinden ilk akademik yılba-
şında Rektörlük tarafından yapılabilir.

f) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar
için verilir. Yılsonu sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazeret
sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönetim
Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müf-
redat programından sorumludur.

2) Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı hakkı verilmez.
3) Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını rapor ile belge-

lendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gereklidir. Bunlar
dışında sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilen öğrenciler rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Fakülte Yönetim
Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 19- (1) Bir dersteki başarı durumu, ara sınav ile genel sınav veya bütünleme

sınavının not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Buna göre bir dersin başarı
notu, öğrencinin ara sınav/ara sınavlarının aritmetik ortalamasının %40'ı ile genel sınav veya
bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak hesaplanır. Ders sorumlusu öğre-
tim elemanı tarafından başarı notu harf notuna çevrilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayıla-
bilmesi için aldığı harf notunun en az CC (60) olması gerekir. Ancak, öğretim elemanı yukarı-
daki yöntemle bulunacak puanın 20 nci maddedeki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi
başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilmez. Bir
öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan
düşük olamaz.

Değerlendirme
MADDE 20- (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal

puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun,
harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır.
Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
75-84 BB 3,00
70-74 CB 2,50
60-69 CC 2,00
55-59 DC 1,50
50-54 DD 1,00
40-49 FD 0,50
0-39 FF 0,00
--- F 0,00
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(2) Notlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin bir dersten başarılı olması için; ders başarı not ortalamasının en az CC

(60) olması gerekir ve genel ve bütünleme sınavlarından da en az DC (55) almalıdır. Tek ders
sınavlarında ara sınav notlarına bakılmaksızın geçme notu en az CC (60)’ dir.

b) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme
hakkı bulunmayan öğrenciyi ifade eder.

c) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya
herhangi bir yükseköğretim programında öğrenim görürken ÖSYM sınavına girerek yeniden
kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları prog-
ramda aldığı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri ifade eder.

Ağırlıklı ortalamalar
MADDE 21- (1) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı

o dersin ağırlıklı notudur. Ancak ağırlıklı not hesaplamasında Senato farklı ölçütler belirleye-
bilir.

(2) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı ortalama; bir yarıyılda/yılda alınan her bir dersin kredisi ile
alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm
derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(3) Genel ağırlıklı ortalama; tüm yarıyılda/yıllarda alınan derslerin her birinin kredisi
ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm derslerin kredi top-
lamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

Sınavın geçerliliği
MADDE 22- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava
girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması
açılır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 23- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç 5 iş

günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece
yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alı-
narak yapılan gerekli düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç
öğrenciye bildirilir.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 24- (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde

ilan edilir.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 25- (1) Her türlü sınav evrakı ilgili anabilim dalı tarafından iki yıl süre ile

saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Değişim Programları,Yatay Geçiş, Muafiyet ve İntibak ile İlgili Esaslar

Değişim programları, değişim öğrencilerinin ders kaydı ve ders tamamlaması
MADDE 26- (1) Üniversite ile ulusal ve uluslararası bir üniversite arasında yapılan

anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programı kapsamında bir veya iki yarıyıl süre ile öğ-
renci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve
bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için kendi bölümlerinde al-
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maları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu
derslerin seçimi, Fakültenin ilgili değişim programı koordinatörleri nezaretinde yapılarak ilgili
bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar
20 nci maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik or-
talamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa öğrenci
onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, Fakültenin ilgili değişim programı
koordinatörlerin uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kuru-
lunca onaylanan dersleri alır. Aynı değişim programı kapsamında üniversitelerden gelen öğ-
rencilere de Fakültede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve al-
dıkları dersler için kendilerine transkript verilir. Uluslararası değişim çerçevesi ile giden öğ-
rencinin almış olduğu derslerin orijinal isimleri transkripte aynen yer alır.

Yatay geçişler, muafiyet ve intibak
MADDE 27- (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde yönerge ile düzenlenir.
(2) Yatay geçiş başvuruları sadece güz yarıyılı başında kabul edilir.
(3) Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulü ve eğitim-öğretim programına ders intibakları

sürecinde, Yatay Geçiş İnceleme ve İntibak Komisyonu ve ilgili anabilim dalının görüşleri doğ-
rultusunda ilgili derslerin denklikleri ve intibak yapılacak sınıflara Fakülte Yönetim Kurulunca
karara bağlanır.

(4) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğren-
cilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

(5) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay içe-
risinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında alıp başarılı olduğu dersler için muaf olmak
isteğiyle Dekanlığa başvurur. Öğrencinin muafiyet talebi, Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
ve ilgili anabilim dalının görüşleri doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Fakülte Yönetim Kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, 20 nci maddede
belirtilen başarı notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Mezuniyet ve İlişik Kesme ile İlgili Esaslar

Kayıt dondurma
MADDE 28- (1) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri akademik

takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar başvurduğu takdirde,
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en çok dört yarıyıl için dondurulur.

(2) Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka
kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgele-
mesi ve Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi
belgelerle ispatlaması.
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e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencinin, öğrencilik sıfatını
kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen haller.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin
kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.
ğ) Uluslararası spor müsabakalarında Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi, üni-

versiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alması, Fakülteyi veya Üni-
versiteyi bilimsel toplantılarda temsil etmesi.

h) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 29- (1) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli

olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.
(2) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması

ile diş hekimi unvanı verilir. Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, alması
gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını
sağlamış olması gerekir.

(3) Dereceye giren öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilir. Dere-
celendirme, diş hekimliği programını beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır. Genel
not ortalaması 3,00-3,50 arasında olan öğrenciler onur, 3,51 veya daha yukarı olan öğrenciler
yüksek onur listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi ola-
maz.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle
yenisi verilmez. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde ikinci nüsha olarak yeniden
hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece başarılı olduğu yazılır ve program
adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar Rektör ile Dekan tarafından im-
zalanır.

İlişik kesme
MADDE 30- (1) Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Fa-

külte ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çer-

çevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat, adres bildirme
MADDE 31- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği dai-

mi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek su-
retiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa di-
lekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine
geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.
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Kıyafet

MADDE 32- (1) Öğrenciler, eğitimin özelliği olarak Fakülte içerisinde, klinik ve la-

boratuvarlarda modeli Fakültenin öğrenci işleri bürosunda bulunan gömleklerini giymek ve

üzerinde kimliklerini belirtecek tanıtma kartlarını taşımak zorundadırlar. Klinik ve laboratuvar

gömlekleri ile Fakülte dışında dolaşılmaz. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uy-

mayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygu-

lanır.

Mazeret beyanı

MADDE 33- (1) Öğrenciler mevzuata uygun olarak aldıkları mazeretleri ile ilgili bel-

gelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde Dekanlığa vermek zorundadırlar.

Mazeretleri kabul edilen öğrenciler, mazeretli oldukları süre içerisinde teorik ders, ara sınav,

genel sınavlar ve bütünleme sınavlarına giremezler, laboratuvar ve uygulamalara katılamazlar,

klinik çalışmaları yapamazlar.

Demirbaşlar

MADDE 34- (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü

laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımından, temizliğinden ve korunmasından sorum-

ludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya

da öğrenciler tarafından tazmin edilir.

Preklinik, klinik ve laboratuvar uygulama düzeni

MADDE 35- (1) Preklinik, laboratuvar ve klinik uygulama öğrencileri uygulamaları

ve hasta tedavilerini bulundukları anabilim dalının göstereceği düzen ve anlayışta yapmak zo-

rundadır. Uygulamalar, hastaların her türlü tedavi planlamaları ve gerekli malzemelerin temini

ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir, öğrenciler buna uymak zorundadırlar.

Disiplin işleri

MADDE 36- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğ-

renim sürelerinden sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Senato kararı ile Fakülte Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 31 Ekim 2022 – Sayı : 31999



Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Kurumsal İletişim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi

(KİMER)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin kurum kimliği, kurumsal imaj, marka ve itibar yönetimi çalışmalarını

desteklemek.
b) İletişim alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların ihtiyaçlarını

karşılayacak çözümler üretmek ve danışmanlık hizmeti vermek.
c) İletişim alanı ile ilgili araştırma, eğitim, etkinlik gibi faaliyetleri yürütmek.
ç) Merkezin faaliyet alanlarında eğitim-öğretim gören öğrencilere mesleki hazırlık için

katkı sağlamak.
d) Merkez çalışmalarının sürdürülebilmesi için döner sermaye kapsamında faaliyetlerde

bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin ve Merkezin amaçları doğrultusunda basın, halkla ilişkiler, kurumsal

iletişim, markalaşma, paydaş iletişimi, geleneksel ve dijital iletişim araçları ile ilgili gelişmeleri
ve teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulun-
mak.
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b) Merkezin faaliyet alanlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre seminer, kurs, sertifika

programı ve benzeri eğitimler düzenlemek, etkinlikler organize etmek.

c) Merkezin faaliyet alanlarında eğitim-öğretim gören öğrencilere uygulama ortamı

sunmak ve mesleki deneyim kazandırmak.

ç) Ulusal ve uluslararası üniversiteler ile iletişim sektöründe hizmet veren reklam, halkla

ilişkiler, medya planlama, kalkınma ajansları ve bölgesel alanda etkinlik gösteren kuruluşlarla

ortak projeler üreterek iş birliği yapmak.

d) Diğer kurum ve kuruluşlara iletişim alanındaki çalışmalarında destek olmak, danış-

manlık hizmeti sunmak.

e) İletişim ve medya çalışmalarında Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi ve Tekno-

kent firmaları ile iş birliği yapmak ve ortak projeler üretmek.

f) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde

bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları

olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür

tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi dolmadan yerine başka bir öğretim üyesi aynı

usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre

karşı sorumludur.

(4) Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birini veya Yönetim

Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmalarının yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Çalışma birimlerinin ve çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.

d) Üniversite birimlerinden gelen talepleri değerlendirmek.

e) Merkezin kısa ve orta vadeli hedefleri ile çalışma planlarını Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin araç, gereç, yazılım, donanım ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rek-

törlüğe sunmak.
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Müdür yardımcısı

MADDE 10- (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Görev süresi dolan müdür
yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, istediğinde aynı usulle yardımcılarını değişti-
rebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcısı, Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda Müdüre yardım et-
mekle görevlidir.

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan müdür yardımcısı yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni bir yardımcı görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet
alanlarıyla ilgili konularda çalışmaları olan öğretim elemanlarından olmak üzere Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur.

(2) Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Süresi sona er-
meden boşalan üyelikler için aynı usulle görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu üyesi, gerekli durumlarda görev süresi tamamlanmadan Müdürün
önerisi ile Rektör tarafından değiştirilebilir, aynı usulle başka bir öğretim elemanı Yönetim
Kurulu üyesi olarak görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kere üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Geçerli mazereti
olmaksızın bir yılda toplam üç toplantıya katılmayanların ve altı aydan fazla süre ile yurt içi
ve yurt dışı görevlendirme, hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda
olanların görev süreleri dolmadan üyelikleri sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin organizasyon yapısı ile ilgili kararlar almak.
c) Merkezin çalışma birimlerini ve çalışma gruplarını oluşturmak.
ç) Merkezin kısa ve orta vadeli hedefleri ile çalışma planlarını hazırlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
e) Merkeze gelen proje ve talepleri değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve çalışma grupları

MADDE 13- (1) Merkezde Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile çalışma bi-
rimleri ve çalışma grupları oluşturulabilir.

Çalışma birimleri

MADDE 14- (1) Çalışma birimi, Rektör tarafından görevlendirilen çalışma birimi so-
rumlusunun koordinatörlüğünde sorumlu dahil en az üç kişiden oluşur.

(2) Çalışma birimi sorumlusu üç yıl süreyle görevlendirilir.
(3) Çalışma birimi sorumlusu Müdüre karşı sorumludur. Görev süresi dolan çalışma

birimi sorumlusu, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan çalışma
birimi sorumlusu yerine, aynı usulle yeni bir çalışma birimi sorumlusu görevlendirilir.
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(4) Çalışma birimi sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Çalışma birimine ait gerçekleştirilmesi gereken görev ve işleri planlamak, yürütmek

ve değerlendirmek.
b) Çalışma biriminin etkin şekilde işleyişini sağlamak, gerekli plânlama ve uygulama-

ları yaparak denetlemek.
c) Çalışma biriminde çalışan kısmi zamanlı ve/veya staj/işyeri eğitimi kapsamındaki

öğrencileri görevlendirmek ve denetlemek.
Çalışma grupları
MADDE 15- (1) Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede gerçekleştirilecek çalış-

maları yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir.
(2) Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri, Rektör tarafından Merkezde görevli personel

arasından Müdürün önerisiyle görevlendirilir.
Akademik/idari birim iletişim temsilcileri
MADDE 16- (1) Akademik/idari birim iletişim temsilcileri Merkez ile ilgili Üniversite

birimleri arasındaki gerekli bilgi ve iletişim akışından sorumlu olmak üzere Üniversite birim
yöneticilerinin teklifi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen personeldir.

(2) Üniversitedeki tüm birimlerin en az bir iletişim temsilcisi bulunur.
(3) Akademik/idari birim iletişim temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimin taleplerinin resmi yazıyla veya sistem

üzerinden Merkeze iletilmesini sağlamak.
b) Birimlerde gerçekleştirilen, haber değeri taşıyan etkinlik ve olaylar ile ilgili haberleri

yazmak, görüntüleri çekmek ve Merkeze iletmek.
c) Merkezin faaliyetlerini ilgili birimde koordine etmek.
ç) Akademik/idari birim iletişim temsilcileri için Merkez tarafından düzenlenen eği-

timlere ve bilgilendirme toplantılarına katılmak.
Personel ihtiyacı
MADDE 17- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

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

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 18- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma-geliştirme ve uygulama kap-

samında alınan her türlü yazılım, alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis
edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 19- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20- (1) 9/6/2014 tarihli ve 29025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamuk-

kale Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12986 

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

 
 13209 

—— • —— 
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12948 
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Espiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12995 
 

—— • —— 
 

Seferihisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12949 
 

—— • —— 
 

Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12873 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6 ADET MUHTELİF TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından: 

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği 

taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır. 

Sıra No İşin Adı Yüzölçümü İhale Saati Tahmini Bedeli TL Geçici Teminatı TL 

10.11.2022 Tarihinde Yapılacak İhaleler 

1 

Samanlı 

Mahalle 3543 

ada 150 

sayılı ve 

160.118,10 

m2 sahalı 

taşınmazda 

C Blok 

5 nolu bağımsız 

bölümdeki teraslı 

deponun satışı işi 

1346 m2 10:00 16.850.000,00 TL 505.500,00 TL 

2 

6 nolu bağımsız 

bölümdeki teraslı 

deponun satışı işi 

1336 m2 10:05 16.800.000,00 TL 504.000,00 TL 

3 

7 nolu bağımsız 

bölümdeki teraslı 

deponun satışı işi 

1307 m2 10:10 16.500.000,00 TL 495.000,00 TL 

4 

8 nolu bağımsız 

bölümdeki teraslı 

deponun satışı işi 

1307 m2 10:15 16.500.000,00 TL 495.000,00 TL 

5 

9 nolu bağımsız 

bölümdeki teraslı 

deponun satışı işi 

1307 m2 10:20 16.500.000,00 TL 495.000,00 TL 

6 
Karapınar Mahallesi 1960 ada 13 

sayılı taşınmazın satışı işi 
1054 m2 10:25 6.400.000,00 TL 192.000,00 TL 

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, ihale tarih ve saatine kadar Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine 

borcu olmaması gerekmektedir. 

1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi 

2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı 

3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı 

4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi 

5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi 

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat  

7- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge 

8- Teklif Mektubu 

 12970/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 04/11/2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDOĞMUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri E-SATIŞ 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m)

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli (TL.) 

Geçici Teminat
(TL.) Adet M³/Ster/K 

1 OĞUZ OİŞ İbreli Dikili Ağaç  6674 3670.592 1 1.150,00 126.635, 00 

 TOPLAM   6674 3670.592 1 1.150,00 126.635, 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

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

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

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

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

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

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Rasih kaplan mah. 
Telefon : 0(242) 781 2012 
Fax No : 0(242) 781 2207 
 12736/2-2 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Batman Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin 

ihalesi yapılacaktır. 

S.NO İLÇE/MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL TAŞINMAZ ALANI (m²) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH

1 MERKEZ/19 MAYIS ARSA 3389 1 3.081,03 2.819.142,45 TL 84.574,28 TL 
16.11.2022  

Saat: 10:00 

2 MERKEZ/GÜLTEPE ARSA 3624 2 3.112,57 7.470.168,00 TL 224.105,04 TL 
16.11.2022  

Saat: 11:00 

1) İhalenin Yapılacağı Yer: Batman Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Şirinevler 
Mah. Atatürk Bulvarı No: 2 Merkez/Batman 

2) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre 
kapalı teklif usulü. 

3) İhale şartnamesi: Batman Belediyesi Ana Hizmet Binası içinde yer alan İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü Kamulaştırma Biriminden satın alınabilir. Şirinevler Mahallesi Atatürk 
Bulvarı No: 2 Merkez/BATMAN Tel: 0488 213 2759 Fax: 0488 213 4704 

4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (T.C. kimlik numaralarını 

ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya süresi geçmeyen “Pasaport” ibrazı halinde 
söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat. 
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname. 
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a) , (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

i) Batman Belediyesine borcu olmadığını gösteren belge. 
j) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 
k) Şartname alındı makbuzunun aslı. 
5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
6) İhalede her Taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır. 
7) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
8) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamulaştırma Birimine 
(Batman Belediye Başkanlığı Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 2 Batman) başvurmaları 
gerekmektedir. 

9) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ihale günü ihale saatine 
kadar tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İLAN OLUNUR. 13287/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Etimesgut Belediye Encümeninin 06.09.2022 tarih ve 1097 sayılı kararı ile uygun 

görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 13.10.2022 tarih ve 2578 sayılı kararı ile 

onaylanmıştır. 85378’nolu parselasyon planı 31.10.2022 tarihi itibarıyla Plan ve Proje 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85378 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Şeker Mahallesi 48303 ada 1, 2 ve 48304 ada 1 sayılı parseller ve yol. 

İlanen duyurulur. 

    13215/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

14932 adanın batısındaki oyun alanında mevcut regülatör yerinin imar planlarına 

işlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna alınmıştır. 

    12701/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Osman İktisadi Kalkınma Vakfı 

VAKFEDENLER: Valid ALATTAR, Emad HASSAN, İbrahim ŞERİFOĞLU. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2022 tarihinde kesinleşen ve 01.07.2022 

tarih ve E:2022/38, K:2022/225 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ticari, sınai, zirai ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür alanda 

faaliyet gösterenlere, kültürümüze uygun yeni iş ve modern araçlar geliştirmek, geliştirilmesine 

yardımcı olmak, bu alanda faaliyet gösterenler arasındaki işbirliğini artırmak ve vakıf senedinde 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000,00 TL (DoksanbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU: Valid ALATTAR, Emad HASSAN, İbrahim ŞERİFOĞLU, Halit 

AKSOY, Ahmet TAYYİP. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın tasfiyesinden artan malvarlığı kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen 

korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile benzer amaçlı bir vakıf veya kamu kurumuna 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    13213/1-1 
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Çukurova Kalkınma Ajansından (ÇKA): 
PERSONEL ALIM İLANI 

Çukurova Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve 
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 
Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR62 Bölgesinin (Adana ve Mersin illeri) kalkınmasına ve 
gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik 
düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve 
sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 2 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. 
Çukurova Kalkınma Ajansının merkezi Adana ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Adana ve 
Mersin İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun 
göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. 

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri 

Başvuru Tarihleri 21 Kasım- 2 Aralık 2022 

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi 9 Aralık 2022 

Sözlü Sınav Tarihleri Daha sonra duyurulacaktır. 

Sınav Başvuru Adresi 

Adaylar ilana Kariyer Kapısı 

“https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresinden 

başvurabileceklerdir. 

Sınav Yeri 

Çukurova Kalkınma Ajansı - Döşeme Mah. Turhan Cemal 

Beriker Bul. No:138/2 Seyhan - ADANA  

Tel: (0322) 363 00 40, Faks: (0322) 363 00 41  

E-mail: info@cka.org.tr 

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.cka.org.tr 

İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar 
Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel 

şartları sağlamaları gerekmektedir; 
a. Türk vatandaşı olmak, 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c. Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 
şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak, 

d. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar 
a. Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun 
olmaları, 
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b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1’de 
gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 80 (seksen) 
puan almış olmak. 

c. Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların, sınav son başvuru tarihinden 
önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (B) 
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
bulunan başka bir sınavdan asgari (B) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye 
son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir). 

Tablo 1 

Uzman Adayları İçin İstenen Mezuniyet Alanları ve KPSS Taban Puanları 

Bölümler 

2021-2022 

KPSS Puan 

Türü 

KPSS Taban Puanı
YDS/ e-YDS Taban 

Puanı 

Alınacak Uzman 

Sayısı 

Enerji Sistemleri Mühendisliği 

Kimya Mühendisliği 
P1, P2, P3 80 80 2 (iki) 

Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri: 
Başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir 

kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır; 
a. Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b. Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans 

veya doktora derecesine sahip olmak, 
c. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, 
d. Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak, 
e. Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak, 
f. Dijital dönüşüm, nesnelerin interneti, milli teknoloji uygulamaları konularında bilgi 

ve/veya deneyim sahibi olmak,  
g. Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya 

birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve 
olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım 
mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek, 

h. Kümelenme ve inovasyon konularında tecrübe sahibi olmak, 
i. Temel düzeyde maliyet analizi, fiyat kalite karşılaştırması yapabilecek finansal bilgi 

ve/veya deneyim sahibi olmak, 
Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar 
Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri ÖSYM’nin internet sitesinin aşağıda verilen linkinde 

yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle 
güncel olanına göre değerlendirilecektir.  

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 
Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde 

İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında 
yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir. 

Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin 
denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye 
alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan 
"Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 
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e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer 
Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet 
Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı 
yüklemeleri gerekmektedir. 

Her aday sadece ilandaki bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla pozisyon 
için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir 
öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun 
görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı 
sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri 
Başvurular, 21 Kasım 2022 tarihinden başlayarak 2 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'a kadar 

Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır. 
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 

olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Tablo 2 
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi 

 Belge   Uzman Personel 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ 

2 

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik 
olması durumunda yüklenecektir. Adaylar e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer 
Belgelerimiz" aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans 
Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir 
doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.) 

✓ 

3 
ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi 
(ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı 
yapılması durumunda yüklenecektir.) 

✓ 

4 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 
kabul ve beyan etmiş sayılır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer 

tercih alanları bakımından Tablo 3’te belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel 
Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak ve bu ilanda belirtilen öğrenim 
dallarının/dal grubunun her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak 
şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet 
sitesinde ilan edilir. Ayrıca, adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet 
edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan 
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi 
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 
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Tablo 3 
Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı  40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi* 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 4 

*İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

**Başvurulan pozisyon için, ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. 

Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını 

değiştirmez. 

Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi 
Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe 

başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların 
isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 9 Aralık 2022 tarihinden itibaren Ajansın internet 
sitesi olan www.cka.org.tr sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini 
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı 
kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. 

Yarışma Sınavı, Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Döşeme Mah. Turhan 
Cemal Beriker Bul. No:138/2 Seyhan - ADANA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi daha sonra 
Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer 
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

Ajans Genel Sekreterliği, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya veya sınav tarihini 
değiştirmeye yetkilidir. Olabilecek bu tür değişiklikler, Ajansın www.cka.org.tr internet 
adresinden duyurulacaktır. Adaylar sınava ilişkin değişiklikleri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

Sözlü Yarışma Sınavına hak kazanan tüm adayların, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, 
pasaport veya sürücü kimlik belgesi ile üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve özel 
kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ile hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 

Yarışma Sınavının Yapılışı 
Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve başvurusunu istenilen belgelerle zamanında 

yapan adaylar yarışma sınavına alınırlar. 
Yarışma Sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından 

belirlenecek iki asil ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asil ve bir 
yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı 
tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu 
Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder. 

Sınav Kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 
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Değerlendirme 
Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu yüz puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan 
edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma 
sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış 
hak teşkil etmez. 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Sonuçların Duyurulması 
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 
sitesinde ilan edilecektir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısından görüntüleyebilecektir. Sınav 
sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

Görevlendirme 
Sınavı kazananların, kendileriyle belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılması ve Ajanstaki 

pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama 
çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe 
müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Ücretlendirme 
Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair ilgili 
meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar 
ile 6772 sayılı yasada öngörülen ilave tediye ödenir. 

Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden 
yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır. 

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 
    12983/1-1 
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Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Galatasaray Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik’in 8 inci maddesi kapsamında 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

İş Tanımı 
Alınacak Kişi 

Sayısı 
Çalışma Süresi Ücret 

Donanım ve Ağ Destek 

Sorumlusu 
1 Tam zamanlı 

Aylık brüt sözleşme 

ücret tavanının 2 katı 

1. Genel Başvuru Şartları 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, sistem mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve 

haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye 

sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 

tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 

prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

f) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 

g) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, 

ğ) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, 

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak. 
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2. Özel Başvuru Şartları 

a) Windows/Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, yapılandırma, yönetim, 

başarım artırma, sorun çözme ve güvenlik konularında tecrübeye sahip olmak, 

b) LAN, WAN, kablolu/kablosuz ağ sistemleri ile veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi 

sahibi olmak, 

c) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, VMware sanallaştırma 

sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak, 

d) Windows/Linux tabanlı istemci/sunucu işletim sistemleri kurulumu, güvenliği, 

performans analizi, log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

e) Microsoft Exchange, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File 

Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu 

ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, kümeleme, güncelleme ve sorun çözümleme 

hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

f) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme 

Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

g) Yedekleme ve çoğaltma konularında ve uygulamalarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürürlüğe konulan politika ve 

prosedürlerin uygulanmasını sağlamak, 

h) Teknik şartname oluşturma ve kamu ihale süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

ı) Sistemin kesintisiz 7/24 çalışabilmesi için gereken çalışmaları yapmak, önlemler 

almak, tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde yurtdışı kaynaklarla irtibata geçip çözümler üretmek. 

3. İstenilen Belgeler 

a) Başvuru formu (Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet 

sayfasından indirilebilecektir; kullanılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır), 

b) Detaylı özgeçmiş, 

c) Lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti) veya mezuniyet belgesi (e-Devlet 

sisteminden alınan doğrulama kodlu mezuniyet belgesi veya üniversiteden alınan mezuniyet 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti), 

ç) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi (e-Devlet 

sisteminden alınan doğrulama kodlu diploma denklik belgesi veya Yükseköğretim Kurulundan 

alınan diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti), 

d) KPSS Sonuç Belgesi (geçerli belge sunulmalı ve P3 puan türünde en az 70 (yetmiş) 

puan alınmış olmalıdır; belge ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilir), 

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Sınava son 5 yıl içinde girilmiş ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 70 (yetmiş) puan veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış 

olmalıdır; belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) kabul edilir), 
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f) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü belgesi (mesleki tecrübe sürelerinde lisans 

mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır ve başvuru tarih itibari ile mesleki tecrübe 

süresinin doldurulmuş olması gerekir), 

g) Adli Sicil Belgesi (son üç ay içinde ilgili makamlardan alınmış belgenin aslı veya 

e-Devlet sisteminden alınan doğrulama kodlu belge), 

ğ) Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını, ertelediğini 

veya muaf olduğunu gösterir ilgili makamlardan alınmış belgenin aslı veya e-Devlet sisteminden 

alınan doğrulama kodlu belge), 

h) Güncel bilgisayar programlama dillerinden en az ikisinin bildiğini gösteren belgeler 

(transkript, sertifika, vb.), 

ı) Özel şartlar bölümünde istenilenlerin karşılandığını gösterir belgeler. 

4. Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli 

a) Başvuru Tarihi: Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

yapılacaktır. 

b) Başvuru Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Çırağan Caddesi 

No: 36 Ortaköy, 34349 Beşiktaş/İstanbul 

c) Adayların başvuru için istenilen belgelerle birlikte şahsen veya en geç son başvuru 

tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na 

başvurmaları gerekmektedir. 

d) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 

eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Başvuruların Ön Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması 

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak her 

pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır. 

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak pozisyon 

sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağırılacaktır. 

c) Sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla 

adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

ç) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 25/11/2022 tarihinde Galatasaray 

Üniversitesi internet sitesinde (www.gsu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek 

olup, ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

6. Sınav Tarihi, Yeri ve Şekli 

a) Sınav Tarihi: Sınav, 28/11/2022 tarihinde saat 10.00’da yazılı sınav ve 28/11/2022 

tarihinde saat 14.00’da sözlü sınav olacak şekilde iki ayrı oturumda yapılacaktır. 

b) Sınav Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Çırağan Caddesi No: 36 Ortaköy, 34349 

Beşiktaş/İstanbul adresinde A blokta bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 
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c) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

ç) Yazılı ve sözlü sınav konuları yukarıdaki Genel Başvuru Şartları (d), (e), (f), (g) ve (ğ) 

bentleri ile Özel Başvuru Şartlarında belirtilen konulardır. 

7. Sınavın Değerlendirilmesi ve Nihai Sonucun Açıklanması 

a) Sınavın yazılı ve sözlü oturumlarının her biri 100 (yüz) tam puan üzerinden 

değerlendirilecektir. 

b) Sınav notu, yazılı ve sözlü oturum puanlarının eşit ağırlıklı ortalaması hesaplanarak 

belirlenecektir. Sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzeri olanlar sınavda başarılı sayılacaktır. 

c) En yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacak ve ilan 

edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil ve yedek olarak ilan edilecektir. 

ç) Nihai sınav sonucu 30/11/2022 tarihinde Galatasaray Üniversitesi internet sitesinde 

(www.gsu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca yazılı bildirim veya 

tebligat yapılmayacaktır. 

8. Sözleşme İmzalanması ve İşe Başlama 

a) Adaylar, nihai sınav sonuç tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde ilan 

edilecek belgelerle Galatasaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda 

bulunurlar. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olan adaylar tebligat 

tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere davet edilirler. Sözleşme 

imzalayan adayların sözleşmede belirlenen tarihte işe başlaması gereklidir. 

b) Belirlenen süreler içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini 

bildirmeyerek zamanında başvuruda bulunmayan, sözleşme imzalamayan veya işe başlamayan 

adaylar haklarından feragat etmiş sayılırlar. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin (a) bendinde belirtilen esaslar 

uygulanır. 

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz bulunan 

adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli 

olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme 

feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 

9. Sözleşmenin Süresi ve Ücret 

(a) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 

(b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 

mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

    13276/1-1 
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İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul 
Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” (Eski ismi ile Ayvansaray 
Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi 
tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış 
olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten 

dilekçe. 
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 
3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi 
4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 
6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi 

(Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet 
belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 
8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 
9- “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 
10- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
11- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan 

alacakları onaylı hizmet belgesi. 
12- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 6 

adet USB flash bellek. 
13- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel 
çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir. 

14- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eş değerliği kabul edilen bir Yabancı 
Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak 
olan Profesör kadroları için geçerlidir.) 

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe. 
2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 
3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi, 
4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 
6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora ve doçentlik mezuniyet belgesi 

(Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet 
belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 
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8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet 
çıktısı“Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti. 

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan 
alacakları onaylı hizmet belgesi. 

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında          
4 adet USB flash bellek veya CD 

12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik 
Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel 
çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı 
Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak 
olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.) 

Birimi 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı/ 

Program 

Unvanı Adedi Özel Şartlar 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Tarih Dr.Öğr. Üyesi 1 Doktorasını “Orta Çağ Tarihi” alanında yapmış olmak. 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) 

Doçent 1 

“Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler”, “Kamu 

Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” 

alanlarının birinden doçentliğini almış olmak. 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler”, ”Kamu 

Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” 

alanlarının birinden doktora yapmış olmak. 

Psikoloji (İngilizce) Doçent 1 Doçentliğini “Psikoloji” alanında almış olmak. 

Psikoloji 

(İngilizce) 
Dr.Öğr. Üyesi 2 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını “Psikoloji” alanında 

yapmış olmak. 

Psikoloji (Türkçe) 
Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını “Psikoloji” alanında 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör 1 

“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, 

“Bilişim”, “Bilgisayar Bilimleri” veya “Bilgisayar 

Öğretim Teknolojileri” alanlarının birinden doktora 

yapmış olmak veya doçentliğini almış olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

“Bilgisayar”, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım 

Mühendisliği”, “Bilişim” veya “Bilgisayar Öğretim 

Teknolojileri”, “Bilgisayar Bilimleri” alanlarının 

birinden 

doktorasını yapmış olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

“Bilgisayar-Yazılım” alanında lisans mezunu olup, 

“Bilgisayar Mühendisliği” alanında doktorasını yapmış 

olmak ve Yükseköğrenim Kurumlarında belgelendirmek 

kaydıyla “Yapay Zeka” alanında ders vermis olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr.Öğr. Üyesi 1 

“Bilgisayar”, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım 

Mühendisliği”, “Bilişim” veya “Bilgisayar Öğretim 

Teknolojileri”, “Bilgisayar Bilimleri” alanlarının 

birinden doktorasını yapmış olmak. 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Dr.Öğr. Üyesi 1 

“Elektrik-Elektronik Mühendisliği”, “Elektrik 

Mühendisliği” “Elektronik” veya “Haberleşme 

Mühendisliği” alanlarının birinden doktorasını yapmış 

olmak. 
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Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Dr.Öğr. 

Üyesi 
1 

“Zootekni” bölümü mezunu olup, “Beslenme” alanında 

çalışmalar yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla 

Yükseköğrenim kurumlarında en az 3 yıl tecrübeye sahip 

olmak. 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, 

“Bilgisayar Programcılığı” alanlarının birinden doktora 

yapmış olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Moda Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 1 

Doktora/Sanatta Yeterliliğini “Tekstil” alanında yapmış 

olup, belgelendirmek kaydıyla Yükseköğrenim 

Kurumlarında en az 5 yıl ders vermis olmak. 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 
Dr.Öğr.Üyesi 1 “Radyoloji” alanında uzmanlığını almış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : 

Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları için : 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/ Balat Yerleşkesi  

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi  

Mühendislik Fakültesi/ Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Profesör ve Doçent Başvuruları için : 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya 

da şahsen yapılacaktır. 

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 31.10.2022 

SON BAŞVURU TARİHİ : 15.11.2022 

  13130/1/1-1 

—— • —— 

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi 

ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış 

olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla 

başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 

itibaren 15 (on beş) gündür. 
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Birimi 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı/ 
Programı 

Unvanı Adedi Özel Şartlar 
ALES
Puanı

YDS 
(Eşdeğer Puan 

Şartı) 

Güzel 
Sanatlar, 

Tasarım ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı 

Arş.Gör. 1 

“Görsel İletişim Tasarımı”, “İletişim 
Tasarımı”, “İnteraktif Medya Tasarımı”, 
“Çizgi Film ve Animasyon”, “Grafik 
Tasarımı”, “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video”, 
“Sanat ve Tasarım” bölümlerinin birinden 
lisans mezunu olup, belirtilen alanların 
birinden tezli yüksek lisans veya 
doktora/sanatta yeterlik yapıyor olmak. 

70 50 

Çizgi Film ve 
Animasyon 

Arş.Gör 1 

“Çizgi Film ve Animasyon”, “Grafik 
Tasarımı”, “Görsel İletişim Tasarımı”, “Film 
Tasarımı”, “Radyo,Sinema ve Televizyon”, 
“İletişim Tasarımı” alanlarının birinden lisans 
mezunu olup ilgili alanların birinden yüksek 
lisans/doktora/sanatta yeterlilik yapıyor 
olmak. 

70 50 

Çizgi Film ve 
Animasyon 

Öğr. Gör. 1 

Lisans ve yüksek lisansını “Grafik Tasarımı” 
alanında yapmış olmak ve belgelendirmek 
kaydıyla Yükseköğrenim Kurumlarında en az 
5 yıl tecrübeye sahip olmak. 

70 - 

Çizgi Film ve 
Animasyon 

Öğr. Gör. 1 

“Çizgi Film ve Animasyon”, “Grafik 
Tasarımı”, “Görsel İletişim Tasarımı”, “Film 
Tasarımı”, “Radyo,Sinema ve Televizyon”, 
“İletişim Tasarımı” alanlarının birinden lisans 
mezunu olup ilgili alanların birinden yüksek 
lisans yapmış olmak. 

70 - 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Arş. Gör. 1 

“Gıda Mühendisliği”, “Gastronomi”, 
“Gastronomi ve Mutfak Sanatları” alanlarının 
birinden lisans mezunu olup, ilgili alanlarının 
birinden yüksek lisans/doktora yapıyor 
olmak. 

70 50 

Mühendislik 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Arş.Gör. 2 

“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım 
Mühendisliği”, “Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği”, “Bilgisayar Öğretmenliği”, 
“Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği”, 
“Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,“Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri”, “Yönetim 
Bilişim Sistemleri” Bölümlerinin birinden lisans 
mezunu olup bu alanlarından birinden tezli 
yüksek lisans veya doktorasını yapıyor olmak. 

70 50 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 
Arş.Gör. 1 

“Elektrik Mühendisliği”, “Elektronik” 
“Elektrik-Elektronik Mühendisliği” 
alanlarının birinden lisans mezunu olup, ilgili 
alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

70 50 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Öğr. Gör. 1 

“Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım 
Mühendisliği”, “Bilgisayar ve Yazılım 
Mühendisliği”, “Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği”, “Bilgisayar Öğretmenliği”, 
“Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği”, 
“Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği”, 
“Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri”, “Bilgisayar ve Öğretim/Eğitim 
Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-
Bilgisayar”, “Bilgisayar Bilimleri”, “Yönetim 
Bilişim Sistemleri” Bölümlerinin birisinden 
lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

70 - 

Adalet Öğr.Gör. 1 
“Hukuk” fakültesi mezunu olup, tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

70 - 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN 
BELGELER 

1-Başvurdukları Programı belirten dilekçe. 

2-Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

3-Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi 

4-İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması 

zorunludur.) 

6-Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve Uzmanlık/Doktora belgesi (Diplomanın 

aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet 

çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) 

7-Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi. 

8-ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve 

Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.) 

9-ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 

10- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) 

11-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf) 

12-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı 

“Resmi Kuruma” hitaben alınan belge) 

13-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya imzalı onaylı sureti 

14-SGK Hizmet Dökümü. 

SINAV TAKVİMİ 

İlan Tarihi : 31.10.2022 

Son Başvuru Tarihi : 15.11.2022 

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 17.11.2022 

Giriş Sınavı Tarihi : 21.11.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.11.2022 

BAŞVURU ADRESİ: 

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi  

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Mühendislik Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi 

Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi  

Plato Meslek Yüksekokulu /Kazlıçeşme Yerleşkesi  

Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır. 

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.topkapi.edu.tr 

 13130/2/1-1 
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İzmir Kalkınma Ajansından: 

PERSONEL ALIM İLANI 

İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar 

ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 

“Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 

(iki) Destek Personeli istihdam edecektir. 

Başvuru Tarihleri : 21 Kasım 2022 - 2 Aralık 2022 

Başvuru Adresi : https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 

Sözlü Sınava Katılmaya Hak 

Kazanan Adayların İlan Tarihi 
: 9 Aralık 2022 

Sınav Yeri : 

İzmir Kalkınma Ajansı 

Megapol Çarşı Kule Halkapınar Mahallesi, 1203/11. 

Sk. No: 5-7, Kat: 19 35170 Konak / İZMİR 

Telefon : 0232 489 81 81 (Dahili: 174) 

E-posta : ik@izka.org.tr 

İlan ve Sınav Sonuçlarının 

Duyurulacağı Adres 
: www.izka.org.tr 

1.  İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

a. Türk vatandaşı olmak, 

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hükümlü bulunmamak, 

ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

e. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır. 

2.  UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

2.1. Uzman Personel için Sınava Giriş Şartları 

Ajansımızın TR31 İzmir bölgesinin gelişimine yönelik yürüttüğü yeşil ve mavi dönüşüm 

odağındaki çalışmalarda yer almak üzere 2 (iki) uzman personel istihdam edilecektir. Uzman 

personel olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri aşağıda 

belirtilmiştir; 

a.  Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak, 

b.  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında 

lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) mezun oldukları 

öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış 

ve başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak, 
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c.  Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, YDS’de İngilizce dilinden asgari 70 

(yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir 

sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak. 

Mezun Olunan Bölüm KPSS Puan Türü Alınacak Personel Sayısı 

Matematik 
P1 2 

Şehir ve Bölge Planlama 

Tablo-1 Uzman Personel için Alım Yapılacak Bölümler 

2.2. Uzman Personel için Tercih Nedenleri 

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların 

değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir. 

a. Tablo-1’de belirtilen bölümler ile bölgesel kalkınma, girişimcilik, yeşil büyüme, mavi 

büyüme, yeni nesil tarım teknolojileri, yeni nesil üretim teknolojileri, kaynak verimliliği, 

yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, yöneylem, karar verme teknikleri, veri bilimi, veri analitiği 

konularında yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak, 

b. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak. 

3.  DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

Ajansımızda bilgi işlem süreçlerinin yönetilmesi amacıyla 1 (bir), mali işler kapsamındaki 

işlerin yürütülmesi amacıyla da 1 (bir) olmak üzere 2 (iki) destek personeli istihdam edilecektir. 

Destek personeli olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri 

aşağıda belirtilmiştir; 

3.1. Bilgi İşlem Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları 

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden 

mezun olmak, 

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2022 yılında ön 

lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından son başvuru tarihi itibarıyla 

geçerliliği bulunan KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak veya başvuru tarihi 

itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda 

en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak. 

3.2. Bilgi İşlem Personeli için Tercih Nedenleri 

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların 

değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir. 

 Sistem yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak, 

 Sanallaştırma mimarilerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Çoklu host mimarisi ve sanal merkezler hakkında bilgi sahibi olmak, 

 İleri seviyede Microsoft Windows Server 2016/2019 işletim sistemleri kurulum ve 

yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak, 

 Linux sunucu işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Web sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Sunucu güvenlik çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Active Directory, DNS, GPO, DHCP, IIS vb. servislerinin kurulum ve yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Exchange 2016/2019+ kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

 Ağ mimarisi (WAN/LAN, TCP/IP, SMTP, VPN, Vlan katmanı, Layer3) ve yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
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 802.1x yapısı ve kablosuz kontrol ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
 Temel seviyede kablolama bilgisine sahip olmak, 
 Temel seviyede yazılım bilgisine sahip olmak, 
 Firewall, IPS/IDS, Ddos ve Siber güvenlik konularında bilgi sahibi olmak, 
 Sunucular ve depolama ürünleri donanımları konusunda bilgi sahibi olmak, 
 Veri depolama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
 Yedekleme sistemi programları ve algoritmaları konusunda bilgi sahibi olmak, 
 Antivirüs, Spam Protection, vb. güvenlik ürün ve teknolojileri konularında bilgi 

sahibi olmak, 
 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim 

Sistemi ve ITIL konularında bilgi sahibi olmak, 
 İş sürekliliği ve felaket kurtarma senaryoları, mimarisi ve altyapı yönetimi 

konularında bilgi sahibi olmak, 
 Yabancı sistem üreticileri ile iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip 

olmak. 
3.3. Mali İşler Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları 
a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme fakülteleri 
ile bünyesinde idari bilimler programı bulunan fakülte ve yüksekokulların çalışma ekonomisi ve 
endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ile muhasebe bölümlerinden mezun 
olmak, 

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022  yıllarında 
lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P48 puan türünden en az 
70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu 
kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak. 

3.4. Mali İşler Personeli için Tercih Nedenleri 
Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların 

değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir. 
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak, 
 Gelir ve gider takibi yapılmasında, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin 

yürütülmesinde deneyim sahibi olmak, 
 Kamu Muhasebe Sistemi ve Kamu İhale Kanunu’nda tanımlanan satın alma süreçleri 

konusunda deneyim sahibi olmak. 
4.  BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 21 Kasım 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2022 

saat 23.59’a kadar e-Devlet – İzmir Kalkınma Ajansı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya 
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup 
ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip 
oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih 
nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur. 
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SN Belge 
Uzman 

Personel 
Destek 

Personeli 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf Z Z 

2 Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi Z Z 

3 KPSS sonuç belgesi Z Z 

4 
İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet 
dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi 

T T 

5 
İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile hangi 
süreyle yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / 
kurumlarından alınmış SGK dökümü ile uyumlu yazı 

GD T 

6 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

Z GD 

7 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi Z Z 

8 
Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) 
gösteren belge 

Z Z 

9 
Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını 
gösterir diğer belgeler 

T T 

Tablo 2. Başvuru Kontrol Listesi 
5.  BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR 
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan 

başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. 
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 
başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit 
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle iş sözleşmesi yapılmış 
olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

Yabancı dil sınav eşdeğerliklerinin tespitinde ÖSYM tarafından ilan edilen güncel 
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınacaktır. 

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde 
İngilizce olarak tamamlamış olmak, yabancı dil şartından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların 
başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir. 

Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin 
denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye 
alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan 
"Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 
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6.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ 
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ve deneyim yılı ile başvuran adaylar için Tablo-3 

ve Tablo-4’te yer alan değerlendirme kriterleri esas alınarak yapılır. Puan sıralaması dikkate 
alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak personel sayısının 5 (beş) katı 
aday giriş sınavına girmeye hak kazanır ve ilanen Ajansın internet sitesinde yayımlanır. 
Değerlendirme sonucu, puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da giriş sınavına davet edilir. 
İnternet sitesinde yapılan ilanın dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak Ajansın internet sitesinde ilan 
edilen tarihlerde yapılacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav 
tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır. 

Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%)

KPSS Puanı 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi* 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 4 

Tablo 3. Uzman Personel Değerlendirme Kriterleri 
* İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 

bulunan sınav puanları dikkate alınır. 
** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikaların belgelendirilmesi gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 
puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı  
80 
 Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla)* 

Yüksek Lisans 10

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika** 10

Tablo 4. Destek Personeli Değerlendirme Kriterleri 
* Puanlamada, giriş şartı olan 5 (beş) yıl çalışma deneyimi 70 puan olarak hesaba katılır, 

devam eden her bir yıl çalışma deneyimi için de ilave 2 puan eklenerek hesaplama yapılır. 
** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 

sertifikaların belgelendirilmesi gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam 
puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 
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7.  SINAV VE SONUÇLARIN İLANI 
Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 

birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden asgari 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak 
üzere sıralama yapılarak, pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 
(yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak 
teşkil etmez. 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili 
pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre göreve davet edilir. Bu kişiler 
hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması 
nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından 
sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 
sitesinde ilan edilir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilir. Sınav kazanan 
adaylara göreve başlama çağrısı ile birlikte yazılı bildirim yapılır. 

8.  GÖREVLENDİRME 
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin 

yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 
15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün 
mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat 
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların 
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve 
başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz. 

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek iş sözleşmeleri feshedilir ve kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. 
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin iş sözleşmesi, Yönetim 
Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı 
günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

9.  BİLGİ ALMA 
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir. 
Telefon: 0232 489 81 81 (Dahili: 174) 
E-posta: ik@izka.org.tr 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 
 13081/1-1 
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri 

sınıfında bulunan 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı 

durumları dikkate alınarak 9 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 

I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI: 

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların; 

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

bendinde yer alan genel şartları taşıması, 

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 

işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olması, 

3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavlarından (KPSS A Grubu) birinden; 

Uzman yardımcısı kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1, KPSS P17, 

KPSS P18, KPSS P22, KPSS P23, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P44, 

KPSS P45, KPSS P46, KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri 

puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 180 kişi içerisinde yer 

alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir), 

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olması (1/1/1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, 

gerekmektedir. 

II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ: 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 

Sınav başvuruları 31/10/2022 tarihinde başlayıp, 13/11/2022 tarihinde saat 23.59 

itibariyle sona erecektir. 

Başvurular e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu - 

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 

gerçekleştirilecek olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde 

yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ: 

Giriş sınavının yazılı bölümü 03-04/12/2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun 

“www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin 

bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecektir. 

Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden “Başvuru 

Bilgileri” çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu belgeyle birlikte yanlarında 

kimlik tespiti sağlamak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü 

belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir. 
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Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde 

ilan edilir. Ayrıca, bu durum Kariyer Kapısı platformunda da görüntülenebilecektir. Bu ilan 

tebligat hükmündedir. 

IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI: 

Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü: 

1- İktisat ve İşletme: (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, para ve banka, Türkiye 

ekonomisi, kalkınma iktisadı, istatistik ve ekonometri [genel bilgiler], işletme iktisadı, işletme 

finansmanı), 

2- Maliye: (maliye teorisi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk 

vergi sistemi), 

3- Hukuk: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, borçlar hukuku, medeni hukuk 

[başlangıç - kişiler hukuku - eşya hukuku], ticaret hukuku [başlangıç - ticari işletme - ticaret 

şirketleri - kıymetli evrak], ceza hukuku [genel hükümler]), 

4- Muhasebe: (genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, genel 

matematik ve ticari hesap), 

5- Yabancı dil çeviri (İngilizce bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin 

İngilizceye çevrilmesi), 

konularından klasik sınav şeklinde ve 03-04/12/2022 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra 

iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecektir. 

Yukarıdaki konulara ilaveten yazılı sınavda, iktisadi, mali ve hukuki konuların 

tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik 

sorulara da yer verilebilir. 

Yukarıda belirtilen konular yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu 

grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir. 

V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ: 

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm 

sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 

atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla 

yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına 

gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek 

suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ: 

Sözlü sınav adayların; 

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
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- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

- Genel yetenek ve genel kültürü, 

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 

gerçekleştirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalamasıdır. 

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı 

puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş 

sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan 

sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir. 

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve 

“http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Adaylar 

sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. 

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz 

edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü 

içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. 

VIII) DİĞER HUSUSLAR: 

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak 

üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya 

pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal 

edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

d) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 

üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 

değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması 

altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri 

gerekmektedir. 

İlan olunur. 13235/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli 

personel alınacaktır. 

NİTELİK 

KODU 
ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

01 

Avukat 

(Kısmi 

Zamanlı) 

1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, avukatlık ruhsatına 

sahip olmak,  

Staj süresi hariç 3 yıllık mesleki tecrübesi bulunmak, 

(Belgelendirmek kaydıyla) 

İdare Hukuku, Tıp Hukuku, Bilişim Hukuku ve İş 

Hukuku alanlarında eğitim almış olmak. 

(Belgelendirmek kaydıyla) 

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak adaylarda 

yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde 

(A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

I. GENEL ŞARTLAR : 

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3-Türk Ceza Kanununun 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 karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, 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, 

4-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına 

gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 

ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

5-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

6-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel 

bir durum bulunmamak, 

7-Başvuru itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, 
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8-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olmak. 

9-Avukat (kısmi zamanlı) pozisyonu için KPSS şartı aranmadığından, birden fazla 

başvuru olduğu takdirde mülakat yapılacaktır. 

II. ÖZEL ŞARTLAR 

1-Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak. 

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

III. BAŞVURU 

Adayların bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 

1-Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı, 

2-Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, avukatlık ruhsatı ve eğitim 

sertifikaları, 

3-Adli Sicil Kaydı, 

4- SGK hizmet dökümü veya ilgili kurumdan alınan hizmet belgesi, 

5-1 adet fotoğraf ile birlikte 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edilecek başvuru 

formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) 

Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi 

ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya 

da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler 

hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare 

tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği 

hususu önemle duyurulur. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ : 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir. Kadroların iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere 

başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ 

mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların 

sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. 

 13057/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 

tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınava katılacak 

adayların seçiminde, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan 
KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan 

puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen (YDS) dengi puan esas alınacaktır. 

Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı 
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil 

puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) 
toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan 

ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 
başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına 

alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki 

tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. 

ÇALIŞMA SÜRESİ ADEDİ ÜCRET  

Tam Zamanlı 2 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 Katı Yazılım Geliştirme Uzmanı

Tam Zamanlı 1 Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 Katı Sistem Uzmanı 

I- BAŞVURU ŞARTLARI; 

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (mesleki tecrübenin 

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 
üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli 

statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi 
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 

zorunludur. 
B-ÖZEL ŞARTLAR; 

Yazılım Geliştirme Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/2 
kişi) 
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* Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
* Web servislerine hakim olmak, 
* Asp.Net Core MVC, C# ve Entity Framework konularında tecrübeli olmak ve projeler 

yapmış olmak, 
* MS SQL Server konusunda tecrübeli olmak, 
* Web Teknolojileri (HTML5, CSS, Javascript, JQery) konularında tecrübeli olmak, 
* Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 
* Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, 
* Tercihen İngilizce bilmek, 
* Tercihen MCPD, MCSD, MS sertifikalarına sahip olmak. 
* Tercihen büyük veri ve iş analitiği konularında çalışmış olmak. 
Sistem Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/1 kişi) 
* En az 1.000 (bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux 

işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve 
belgelemek, 

* Kubernetes (tercihen rancher) kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
* Sürekli entegrasyon, sürekli teslimat (CI ve CD) konusunda tecrübe sahibi olmak, 
* Docker teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak, 
* Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL kurulumu ve yönetimi hakkında tecrübe 

sahibi olmak, 
* Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, kurulumu 

ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak, 
* CDN sunucusu yönetimi hususunda bilgi sahibi olmak, 
* Tercihen ASP.NET yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak, 
II- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 
Başvurular, 31/10/2022-14/11/2022 tarihleri arasında http://www.ilan.sakarya.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, 
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 14/11/2022 
tarihi mesai bitimine kadar Sakarya Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Esentepe 
Kampüsü/SAKARYA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

a. Başvuru formu (Fotoğraflı). 
b. Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve 

doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma 
denklik belgesinin onaylı örneği, belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca 
onaylanacaktır), 

c. Genel şartlar (c) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe 
sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), 

d. Genel şartlar (d) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az 
ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler), 

e. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 
deneyimi gösteren belgeler, 

f. Özgeçmiş, 
g. KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi 

(KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) 
olarak değerlendirilecektir), 
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h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 
veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca 
YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan 
sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 
(sıfır) olarak değerlendirilecektir), 

i.Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge, 
j. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet onaylı barkodlu) 
k. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi 
l. Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu 

sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla 
sözleşme yapılabilecektir. 

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 
sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek 
puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava 
çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan 
adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi http://www.ilan.sakarya.edu.tr sitesinde 24/11/2022 
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm 

konular ve hususlardır. 
Yazılı sınav, 30/11/2022 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arasında Sakarya 

Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Esentepe Kampüsü/SAKARYA 
adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar ile aynı gün öğleden sonra saat 14:00 de 
uygulamalı sınav yapılacaktır. 

V- DEĞERLENDİRME 
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı 

sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması 
alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim 
Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine 
göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe 
aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan 
adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar http://www.ilan.sakarya.edu.tr 

sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
VII- ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 12947/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. 

maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 31.10.2022 

Son Başvuru Tarihi : 14.11.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.11.2022 

Sınava Giriş Tarihi : 18.11.2022 

Sonuçların Açıklama : 22.11.2022 

SIRA 

NO 
BİRİMİ 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

ALES 

PUANI 

(en az) 

NİTELİK 

ARANILAN 

YABANCI 

DİL 

1 

Rektörlük 

-Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve 

Araştırma Merkezinde 

Görevlendirilmek 

Üzere 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

1 EA:70 

Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Fakültesi, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 

İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı ve 

Yönetimi, Sinema ve Televizyon, Halkla 

İlişkiler ve Reklamcılık Bölümlerinden 

veya Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel 

İletişim Tasarımı lisans mezunu olup bu 

bölümlerin tezli yüksek lisans 

programlarından birinden mezun olmuş 

olmak. 

Adobe Photoshop, Premier Pro, After 

Effects veya muadili video montaj ve 

kurgu programlarından en az birinden 

sertifikası olmak veya ilgili programları 

kullandığını belirten en az bir (1) yıllık iş 

deneyimini belgelemek. 

Almanca 

veya 

İngilizce 

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda 

ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. 

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 

6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından İngilizce dil 

belgesi sunmaları halinde en az 75, Almanca dil belgesi sunmaları halinde en az 65 veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 
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- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

11. maddesi uyarınca, "ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı 

sınav notunun" Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir. 

MUAFİYET: 

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar 

ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, 

buna ilişkin dilekçe vermelidir. 

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 4. fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları 

haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 

2- Özgeçmiş 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4- Öğrenim Belgeleri ve transkript 

5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış 

denklik belgeleri 

6- Yabancı Dil Belgesi 

7- ALES Belgesi (en az 70 puan) 

8- 2 adet fotoğraf 

9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge 

10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine 

getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) 

- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda 

belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. 

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan 

ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: 

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No: 106, 34820 Beykoz / İSTANBUL 

E-posta: uzem@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 30 79 - 0216 333 30 80 

    13161/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 6320)
–– Çukurova Hava Limanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hudut

Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6321)
–– Bayburt İli, Demirözü İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç

Duyulan RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Esentepe
Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6322)

–– Ankara İli, Mamak İlçesi, Nenek Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Taşınmazların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6323)

–– 154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6324)

–– Manisa İli, Soma İlçesinde Kurulacak Soma Kolin TES Elektrik Üretim Tesisi
(Yardımcı Kaynak GES) İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 6325)

–– 154 kV Pülümür TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6326)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6327, 6328,
6329, 6330, 6331, 6332, 6333)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2022/544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589)

YÖNETMELİKLER
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Çalışmaları ve Arapça

Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

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


