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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/7/2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "örgün eğitimde" ibareleri yürürlükten kaldırılmış;
aynı maddenin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenci olarak kayıtlı olan ve Üniver-
siteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden intibak isteğinde bulunabilirler. Bu-
nun için öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde not
durum belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili birime başvurmaları gerekir. Öğrencilerin
önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili birimin yönetim ku-
rulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü madde hü-
kümleri çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. İntibaklarda karşılaşılan güçlükler nedeniyle,
muafiyeti ifade eden notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür. Öğrenciler bu notu kabul et-
memeleri halinde o dersi/dersleri yeniden alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen derslerin
AKTS toplamına göre, hangi sınıfa intibak yapılacağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
ilgili birimin yönetim kurulu kararında belirtilir.”

“(5) Öğrencilerin açık ve uzaktan eğitim programlarından alıp başardığı Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve İngilizce derslerinin muafiyet ve intibak işlemleri yapılır. Uygu-
lamalı dersler hariç, açık ve uzaktan eğitim programlarından alınıp başarılı olunan diğer ders-
lerin muafiyet ve intibak işlemleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Kasım 2022
PAZARTESİ

Sayı : 32006



Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji

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; Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 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 ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) BEBAP: Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünü,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (BEBTAM): Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faa-

liyetlerinin merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlenmesi ve uygulanmasına yardımcı
olmak.

b) Merkezin etkinliğini arttırarak kaynakların daha ekonomik ve verimli kullanılmasını
sağlamak.

c) Yenilikçi bir araştırma ortamı oluşturmak.
ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaç-

larla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitüler ile iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar
ve çalıştaylar düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek, ortak projeler geliştirmek, bu ortak
projelere finans kaynağı bulmak ve bu projeleri fikri mülkiyet hakları çerçevesinde yürütmek.

d) Bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden gelişimine katkı sunmak, genç
bilim adamlarının Üniversiteye ilgisini arttırmak.

e) Üniversite ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırmacılara Merkezde çalışma
imkânı sağlayarak Üniversite ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerini art-
tırmak.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 7 Kasım 2022 – Sayı : 32006



f) Yapılacak araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etmek.
g) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün desteği ile yürütülen proje çalışmalarına

uygun ortam oluşturarak bu projelerden sağlanan demirbaş ve sarf malzemeler ile Merkez la-
boratuvarlarının alt yapısını gelişen teknolojiye uygun yenileyerek, güncelliğini koruyan la-
boratuvarlar oluşturmak.

ğ) Üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden
gelen analiz tekliflerini Merkezin imkânları ölçüsünde hızlı bir şekilde yerine getirmek.

h) Sanayi ile anlaşmalı araştırmaların yapılabilmesi için uygun ortam oluşturmak.
ı) Üniversitede geliştirilen bilgi ve teknoloji ile bunların kullanılması için çalışmalar

yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir. Mü-
dürün görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet
eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Müdürün görevi sona erer ve aynı usulle yeni bir Müdür
görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesin-
den Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve

geliştirilmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uy-

gulamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayıyla Rek-

töre sunmak.
ç) Merkezin bütçe ve personel ihtiyaçlarını gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 8- (1) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-
dür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, laboratuvarlar arası koordinasyonu
sağlamak ve Müdüre yardımcı olmak üzere görevlendirilirler.

Yönetim Kurulu
MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yar-

dımcısı başkanlığında, Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisiyle Rektör tarafından
görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili beş Üniversite öğretim elemanından oluşur.
Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Başkan veya Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır. Kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma ilkelerini belirlemek ve Merkezin faaliyetleri

ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak için

gerekli önlemleri almak.
c) Merkezi laboratuvarın işletmeciliği konusunda yararlanıcılarından alınan geri bildi-

rimleri değerlendirip stratejiler geliştirmek.
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği gündem maddeleriyle ilgili kararlar

almak.
d) Danışma Kurulundan gelen raporları değerlendirip kararlar almak.
e) Analiz hizmetlerinin ücretlerini belirlemek.
f) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini

belirlemek.
g) Merkezin bir önceki yıl içinde yapmış olduğu faaliyetleri içeren yıllık faaliyet rapo-

runu onaylamak ve Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri

halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Rektör
tarafından görevlendirilen en az dokuz, en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyele-
rinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden
ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlen-
dirilir. BEBAP ve ilgili enstitü müdürü kurulun doğal üyeleridir.

(2) Danışma Kurulu; Rektör ya da görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlı-
ğında yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik ve verimliliğinin artırıl-
masına yardımcı olabilecek görüşler bildirir ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Ku-
ruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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.

Harcama yetkilisi
MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve uygulamalar kapsa-

mında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kul-
lanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16- (1) 10/11/2010 tarihli ve 27755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis

Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 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) Kariyer danışmanı: Kariyer danışmanı olarak seçilen kişileri,

c) Merkez (UNİKARMER): Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin öğrenci ve mezunları ile çalışanlarının

kişisel gelişimlerine destek olmak, Üniversitenin saygınlığı ve tercih edilebilirliği ile iş yaşa-

mından gelen ulusal ve uluslararası talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunların istihdam

edilme imkânlarını arttırmak, bu konuda arz ve talebi etkin bir şekilde bir araya getirerek Mer-

kez bünyesinde mezunlardan ve üye firmalardan oluşan üyelik sistemi geliştirmek, öğrencilerde

Üniversitede öğrenimlerine başladıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilincini oluşturarak ilgi ve

yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda onlara rehberlik etmek, Üni-

versitenin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine ulusal veya ulus-

lararası düzeyde faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak ve sürdürülebilir bir kariyer plat-

formu oluşturmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama, iş arama,

mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazanmaları amacıyla

ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal veya uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans

ve sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kayna-

ğının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak

amacıyla ulusal veya uluslararası düzeyde iş alanları tanıtım günleri, kariyer günleri, kariyer

fuarı gibi etkinlikler düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, me-

zunları, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

ç) Eleman talebinde bulunan ulusal veya uluslararası şirketlerle mezunlar arasında ile-

tişim sağlamak.

d) Üye firma ve mezun bilgi sistemini geliştirmek.

e) Öğrenci ve mezunlarla uzmanların görüşmelerine aracılık ederek öğrencilerin yete-

nek ve ilgi alanlarını değerlendirmelerini sağlamak.

f) Öğrenci ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma, mülakatta başarılı olma gibi insan kay-

nakları yönetimi alanında destek olmak.

g) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğren-

cileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Üniversite mezunlarının, üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleri ile dayanışma

içerisinde olmalarını sağlayacak sosyal faaliyetler düzenlemek.

h) Üniversite öğrencilerinin, Merkez tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin planlan-

masına katkı vermelerini sağlamak.

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 alanları ile ilgili konularda Üniversitede gö-

revli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Üniversitede görevli öğretim eleman-

ları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini

vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Mü-

dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli ve verimli yürütülmesini

sağlamak.
c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini

düzenlemek ve kontrol etmek.
ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporu ve bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre
sunmak.

d) İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
e) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.
f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.
g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğ-
retim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için gö-
revlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2)Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi
tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alı-
nır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkez tarafından planlanan ulusal veya uluslararası etkinlik ve proje tekliflerini de-

ğerlendirmek.
ç) Merkez faaliyetleri için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim etkinlikleri sonunda verilecek katılım

belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
e) Görev yaptıkları birimlerde öğrencilere kariyer gelişimleri konusunda etkin destek

hizmeti vermek.
f) Bilgilendirici ulusal veya uluslararası düzeyde seminer, panel ve konferans düzen-

lenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
g) Öğrencilerin staj veya iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda

almak.
Danışma Kurulu ve Görevleri

MADDE 10- (l) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en fazla on kişiden
oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsil-
cileri.
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b) İlgili alanda çalışan Yönetim Kurulu üyeleri.

c) Üniversite-sanayi iş birliği, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında

çalışmalar yapmış ve deneyimli Üniversite öğretim üyeleri.

ç) Öğrenci Konseyi başkanı.

d) Üniversiteden mezun dernek ve vakıf temsilcileri.

e) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.

f) Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler.

g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

ğ) Meslek örgütleri temsilcileri.

h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kere toplanır. Danışma Kurulu Merkezin amaçlarına

uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanı

MADDE 11- (1) Kariyer danışmanları, Üniversitenin akademik birimlerinden kariyer

planlama ve geliştirme konusunda ve/veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite-

sanayi iş birliği konusunda uzman kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından

görevlendirilir.

(2) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kişisel gelişimlerine destek vermek.

b) Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma konusunda yardımcı olmak.

c) Öğrencilere ve mezunlara yönelik mülakat provaları etkinlikleri düzenlemek.

ç) Öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı yapmak.

d) Öğrencilerin ve mezunların iş hayatına hazırlanmasını sağlamak.

Merkeze bağlı komisyonlar

MADDE 12- (1) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Yöne-

tim Kurulu kararı ile komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar

Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 
ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Hazırlık sınıflarının her birinde öğrenci sayısı, fiziki imkânlar ve öğretim elemanı
sayısı göz önünde bulundurularak birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık top-
lam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders
saatinin % 20'sini geçen öğrencinin yılsonu başarı durumu devamsız (DZ) olarak hesaplanır
ve bu öğrenci akademik yıl süresince Arapça Yeterlilik Sınavı dışında yapılan diğer sınavlara
giremez.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seçmeli dersler en az 15 öğrenci ile açılabilir. Daha az sayıda öğrenci ile seçmeli
derslerin açılabilmesine Senato karar verir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya
başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde
kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrencinin isteği göz önüne
alınarak öğrenci danışmanı tarafından yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Normal öğretim süresi: Öğretim süresi iki yıl olan önlisans programı için dört ya-
rıyılı, öğretim süresi dört yıl olan lisans programı için sekiz yarıyılı, öğretim süresi beş yıl olan
lisans programı için on yarıyılı, öğretim süresi altı yıl olan lisans programı için on iki yarıyılı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, öğretim süresi iki yıl olan
önlisans programı için dört yarıyıl, öğretim süresi dört yıl olan lisans programı için sekiz yarıyıl,
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öğretim süresi beş yıl olan lisans programı için on yarıyıl, öğretim süresi altı yıl olan lisans
programı için on iki yarıyıldır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “fakülte” ibareleri
“yüksekokul/fakülte” olarak değiştirilmiştir.

“b) Staj; staj veya mesleki işyeri uygulaması zorunluluğu olan bölüm ve programlarda
stajlara ilişkin esasları belirten yönergeler fakülteler tarafından ilgili bölümlerin özellikleri dik-
kate alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulanır. Staj sonucu not; başarılı/başarısız
veya not olarak gösterilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “yarıyılın kredi” ibaresi
“yarıyıldaki ders adedi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “arasından” ibaresinden
sonra gelmek üzere “yüksekokul ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans”
ibareleri “önlisans/lisans” olarak değiştirilmiş, “fakülte” ibareleri “yüksekokul/fakülte” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30- (1) Çift anadal ve yandal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın  önlisans için en erken ikinci yarı-

yılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında; kayıtlı olunan programın lisans için en erken
üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık
programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında
akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir.

b) Yandal programına, kayıtlı olunan programın  önlisans için en erken ikinci yarıyılın
başında, en geç üçüncü yarıyılın başında; diğer programlar için en erken üçüncü yarıyılın başında,
en geç altıncı yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurulabilir.

c) Öğrencinin çift anadal ve/veya yandal için başvurduğu programın bağlı olduğu yük-
sekokulun/fakültenin yönetim kurulu yapılan başvuruyu değerlendirip uygun görmesi halinde,
öğrencinin anadal programının bağlı olduğu yüksekokula/fakülteye kararını iletir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “fakülte” ibaresi “yüksekokul/fakülte” olarak
değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel
not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.30’un altına düşebilir. Anadal genel not orta-
laması ikinci kez 2.30’un altına düşerse öğrencinin yandal programından kaydı silinir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fakülte
dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne” ibaresi “yüksekokul müdürlüklerine/fakülte
dekanlıklarına ve Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans”
ibareleri “önlisans/lisans” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında
yer alan “Fakülte Yönetim Kurulu” ibareleri, “yüksekokul/fakülte yönetim kurulu” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “fa-
külte” ibaresi “yüksekokul/fakülte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki tabloda yer alan
“Yıl sonu sınavına girip” ibaresi “Yarıyıl sonunda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başla-
nılan” ibaresi “intibak edilen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “lisans”
ibaresi “önlisans/lisans” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 13681 

—— • —— 
Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 13655 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13465 
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Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13626 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ 

ARAÇLARINA AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) 
İLE MOTORİN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1123224 
1. İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 02328304931 - 02324631622 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 500.000 litre eurodizel motorin. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 17.11.2022 Tarihi Perşembe Günü 
Saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil) 1.000,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 13474/1-1 

 



7 Kasım 2022 – Sayı : 32006 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

276 ADET 22 KALEM LASTİK SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Odunpazarı Belediye Başkanlığı ihtiyacı malzeme listesinde detayları 

belirtilen 276 adet 22 kalem lastik, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 
belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 
edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, ihaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen 
şartname bedelini Ofis veznesine veya ihale şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 
yatırması gerekmektedir. Şartname bedeli birden fazla kısım için teklif verilmesi halinde 130,00 
TL olarak ödenecektir. 

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

2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5'inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 
zarf (dış zarf - iç zarf halinde olacaktır. İC ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 
YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis 
Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 24.11.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 
verilebilecektir. 

6- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

7- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 
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Odunpazarı Belediye Başkanlığı ihtiyacı 22 kalem Lastik Alımı 

Sıra 

No 
Malzeme Adı 

Teslim 

Süresi 
Miktarı Ölçü Birimi 

İhale Evrak 

Bedeli 

130,00 TL * 

1 225/75/17,5 ÖN LASTİK DÜZ M+S 30 GÜN 12 ADET 70,00 TL 

2 245/70/17,5 LOWBED ÖN LASTİK 30 GÜN 16 ADET 70,00 TL 

3 205/55/17 M+S OTOMOBİL LASTİĞİ 30 GÜN 12 ADET 50,00 TL 

4 
195/55/16 HAFİF TİCARİ ARAÇ 

LASTİĞİ M+S 
30 GÜN 20 ADET 50,00 TL 

5 205/60/16 M+S OTOMOBİL LASTİĞİ 30 GÜN 4 ADET Muaf 

6 
195/75/R16 M+S HAFİF TİCARİ ARAÇ 

LASTİĞİ 
30 GÜN 24 ADET 50,00 TL 

7 
195/65/R15 M+S HAFİF TİCARİ ARAÇ 

LASTİĞİ 
30 GÜN 20 ADET 50,00 TL 

8 
225/70R/15C M+S HAFİF TİCARİ 

ARAÇ LASTİĞİ 
30 GÜN 4 ADET Muaf 

9 235/45/R18 M+S OTOMOBİL LASTİĞİ 30 GÜN 24 ADET 70,00 TL 

10 12/16,5 M+S BOB CAT LASTİĞİ 30 GÜN 24 ADET 100,00 TL 

11 10/16,5 M+S BOB CAT LASTİĞİ 30 GÜN 8 ADET 50,00 TL 

12 
440/80/R26  İŞ MAKİNESİ LASTİK 

ARKA ÇEKER 
30 GÜN 4 ADET 70,00 TL 

13 
340/80/R20 İŞ MAKİNESİ ÖN LASTİK 

RADİAL 
30 GÜN 4 ADET 50,00 TL 

14 
440/80/R28 M+S ARKA TELLİ 

LASTİK 
30 GÜN 6 ADET 100,00 TL 

15 400/70/R20 M+S TELLİ ÖN LASTİK 30 GÜN 4 ADET 50,00 TL 

16 9,5/17,5 M+S ÖN KAMYON LASTİĞİ 30 GÜN 4 ADET 50,00 TL 

17 
7.00/12 ŞAMRİYEL M+S MİNİ 

SÜPÜRGE ARACI LASTĞİ 
30 GÜN 4 ADET Muaf 

18 6,5/10 FORKLİFT ARKA LASTİĞİ 30 GÜN 6 ADET Muaf 

19 8,5/15 FORKLİFT ÖN LASTİĞİ 30 GÜN 6 ADET 50,00 TL 

20 285/70R/19,5 M+S ÖN LASTİK 30 GÜN 6 ADET 50,00 TL 

21 215/75/R16 C M+S 30 GÜN 24 ADET 50,00 TL 

22 235/65/R16 C KAR TİPİ M+S 30 GÜN 40 ADET 70,00 TL 

* Birden fazla malzeme için teklif verilmesi halinde ihalenin tamamı için belirlenen evrak bedeli ödenecektir. 

 13700/1-1 
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TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (P172562) 
KAPSAMINDA BOLAMAN PROJESİ ILICA DERE TAŞKIN  

KONTROL PROJESİ YAPIM İHALESİ 
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Orman Genel Müdürlüğü Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden: 
İkraz No: 9272-TR 
Proje Adı: Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 
Proje Süresi: 2021 - 2028 
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (Resmi Gazete-web): 07.11.2022 
Son Başvuru Tarihi ve Saati: 21.11.2022 tarihinde saat 15.00 

Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 
1 TR-BOLAMAN RST-320788-CW-RFQ Fatsa İlçesi Ilıca Dere Taşkın Kontrol Projesi 
2 TR-BOLAMAN RST-320785-CW-RFQ Ordu Fatsa İlçesi Ilıca Dere Taşkın Kontrol Projesi 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon 
Projesi'ni (TULİP) uygulamaya başlamıştır. Projenin amacı, Doğu Karadeniz yer alan Bolaman ve 
havzasındaki kırsal topluluklar için entegre peyzaj yönetimini güçlendirmek ve iyileştirilmiş 
geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine erişimi artırmaktır. 

TULIP Projesi Bolaman havzasında kırsal yoksulluk ve havzalardan dışa göç ile 
sonuçlanan doğal kaynakların bozulması, su güvensizliği ve iklim ve afet risklerine karşı 
kırılganlıklarla ilgili zorlukları ele almak için çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu yatırımların 
Uygulayıcı Kurumları OGM (Koordinatör Kurum), TRGM, DSİ ve KGM'dir. Bu yatırımlar, 
aşağıda açıklanan iki Proje bileşeni altında organize edilmektedir. 

Bileşenler Alt bileşenler 
Bileşen 1. Hedeflenen Alanlarda Dayanıklı 
Peyzaj Entegrasyonuna Yönelik Yatırımlar 

1.1 Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim kaynakları 
1.2 Esnek gri altyapı 

Bileşen 2. Kurumsal Çerçeve, Proje Yönetimi 
ve Sürdürülebilirlik 

2.1 Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama Çerçevesi 
2.2 Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik 

Yukarıdaki Yapım İşleri, Dünya Bankası'nın “IPF Borçluları için Satın Alma 
Düzenlemeleri” - Kasım 2020 (“Tedarik Düzenlemeleri”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere 
göre yapılacaktır. 

İhale ile ilgili dokümanların tamamına ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, 
okunup indirilebilecektir. 

Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx 
Başvuru Adresi: 
Murat YILMAZ 
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü 
Ordu Orman İşletme Müdürlüğü 
Adres : Ordu Orman İşletme Müdürlüğü/Eskipazar Mah. Fidanlık Sok. No: 9  

52200 Altınordu/ORDU 
Tel   : +90 454 215 31 71 
     +90 452 237 02 26 
E-posta : muratyilmaz02@ogm.gov.tr 
web sitesi : https://tulip.ogm.gov.tr 
    13729/1-1 
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ZİNCİRLİ ÇEKTİRME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Zincirli Çektirme Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594000 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2244040 
b) IKN : 2022/1170738 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Zincirli Çektirme Temini / 2 kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Üzülmez T.İ.M iş sahasıdır. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 75 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve saati : 23/11/2022 Çarşamba günü saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
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veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 7 Kasım 2022 – Sayı : 32006 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1- Firmalar ürünlere ait makine direktiflerine uygun (2006/42/AT) CE belgelerini 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihaleye kısmi teklif verilebilecektir. 
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: Bu madde boş bırakılmıştır. 
İlan olunur. 13571/1-1 
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CNC TORNA TEZGAHI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

CNC Torna Tezgahı Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/1191964 

1- İdarenin 

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2- İhale Konusu Malların 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : CNC TORNA TEZGAHI ALIMI 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 180 

(Yüzseksen) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 17.11.2022 Perşembe günü saat 14:00 

4- İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Y.İkiyüzelli Türk lirası) bedel 

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

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 (Yüzseksen) 

takvim günü olmalıdır. 

7- İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

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

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    13706/1-1 
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1 ADET LABORATUVAR TİPİ EKSTRUDER SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Laboratuvar Tipi Ekstruder alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

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

İhale kayıt numarası : 2022/1187395  
1-İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Laboratuvar Tipi Ekstruder Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) 

takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 21.11.2022 Pazartesi günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4.İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine (Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk 
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Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 
2940 0006 1000 01 İBAN numarasına-İhale Kayıt No, ihale adı ve istekli bilgileri yazılarak-) 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 21.11.2022 Pazartesi günü, saat: 11:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

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

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

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

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

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

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    13629/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, 

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

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

1- İdarenin Adresi : Yenidoğan Mah. Dumlupınar Blv. İl Özel 

İdaresi No:111 Merkez/KÜTAHYA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG 

elektrik şebekesi yapım işi  

b) Yapılacağı yer : Altıntaş / KÜTAHYA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

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

e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile): 28.584.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      857.520 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22/11/2022, Saat:10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yenidoğan 

Mah. Dumlupınar Blv. İl Özel İdaresi No:111 Merkez/KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 

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

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

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    13628/2-2 
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24 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

S.S. Muş Bulanık 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan S.S. Muş Bulanık 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı 

Kooperatifine ait 24 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

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

edilecektir. 

1- İdarenin Adresi   : Bahçelievler Mah. Yeni Sanayi Sitesi.738. Sok. 

No:20/1 Bulanık/MUŞ 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Bulanık/MUŞ  

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

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

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile)  : 34.350.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.030.500 TL  

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 23/11/2022- Saat 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

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

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

bankalardan alınacak belge. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

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

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

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Muş Bulanık 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Bahçelievler Mah. Yeni 

Sanayi Sitesi.738. Sok. No:20/1 Bulanık/MUŞ adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    13647/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: 

30 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

1.GENEL AÇIKLAMALAR 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi 

Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal 
adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun değişik 4/B maddesi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında; 
aşağıda detayları belirtilen 5 (beş) Sözleşmeli Mühendis, 8 (sekiz) Sözleşmeli Tekniker, 13 (üç) 
Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve Sözleşmeli Programcı 4 (dört) pozisyonlarına 
aynı maddenin birinci fıkrasının (C) bendi hükmü uyarınca KPSS (B) puan sırasına konularak 5 
katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre toplam 30 (otuz) sözleşmeli personel alınacaktır. 
Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki 
nitelikler, özel ve genel şartlar aranır. 

2. BAŞVURU ŞARTLARI  
2.1. NİTELİK KODU: M-1 
UNVANI: Mühendis (Mekatronik)  
ADET: 2 
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.  
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3  
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun 

olmak, 
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan 

almış olmak,  
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
2.2. NİTELİK KODU: M-2 
UNVANI: Mühendis (Elektrik)  
ADET: 1 
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.  
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3  
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak, 
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan 

almış olmak,  
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
2.3. NİTELİK KODU: M-3 
UNVANI: Mühendis (Bilgisayar Mühendisi)  
ADET: 1 
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3  
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ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak, 

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan 
almış olmak,  

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
2.4. NİTELİK KODU: M-4 
UNVANI: Mühendis (Elektrik Elektronik)  
ADET: 1 
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3  
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim kurumlarının Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği lisans programından mezun olmak, 
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan 

almış olmak,  
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
2.5. NİTELİK KODU: T-1 
UNVANI: Tekniker (Makine)  
ADET: 2 
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel 

şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim kurumlarının Makine önlisans programından mezun olmak, 
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri 

puan almış olmak,  
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
2.6. NİTELİK KODU: T-2 
UNVANI: Tekniker (Mekatronik)  
ADET: 3 
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel 

şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik ve Mekatronik Teknolojisi önlisans 

programlarının birinden mezun olmak, 
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri 

puan almış olmak,  
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
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2.7. NİTELİK KODU: T-3 
UNVANI: Tekniker (Basım Yayım Teknolojileri)  
ADET: 3 
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel 

şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93  
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Yükseköğretim kurumlarının Basım ve Yayım Teknolojileri önlisans programından 

mezun olmak, 
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri 

puan almış olmak,  
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
2.8. NİTELİK KODU: BP-1 
UNVANI: Büro Personeli 
ADET: 13 
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde kurumların proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma 

ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere özel şartlarda belirtilen programlarının 
birinden mezun olmak. 

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93/P3 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
- Fakülte veya Yüksekokulların programlarının herhangi birinden mezun olmak, 
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 veya P3 puan türünden 60 veya 

üzeri puan almış olmak, 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
2.9. NİTELİK KODU: P-1 
UNVANI: Programcı 
ADET: 4 
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel 

şartlarda belirtilen programların birinden mezun olmak. 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93/P3 
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR: 
-Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak. 
-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi 

aranılır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretin yapan fakülte, yüksekokul ve 
bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans 
düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde 
master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" 
(TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "İnternational  
English Language Testing System" (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil 
düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. 

-Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden 
sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. 
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-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS- P93 veya P3 puan türünden 60 veya 
üzeri puan almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
3. GENEL ŞARTLAR  
3.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.  
3.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olmak.  

3.3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.  
3.4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak.  
3.5. Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden 

mezun olmak.  
3.6. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev 

yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin 
kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını 
tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan 
pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara 
yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci 
fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” 
hükmüne uygun olmak.  

3.7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 
4. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ  
4.1. Başvurular e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - 

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” 
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 07.11.2022 tarihinde başlayıp 
16.11.2022 tarihinde saat: 23.59’a kadar elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta 
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

4.2. Adaylara ait ön lisans ve lisans mezunu adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet 
üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin 
denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında 
bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri 
gerekmektedir.  

4.3. YDS bilgisi istenilen unvana başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik olarak 
gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve 
PTE AKADEMİK) en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme 
yüklemek zorundadır. 
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4.4. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini 
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne 
yüklemeleri zorunludur. 

4.5. KPSS puanı, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-
Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular 
alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde 
hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri 
yaptırmaları gerekmektedir. 

4.6. e–Devlet üzerindeki “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Aday Profil 
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel 
Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, pdf ya da jpeg formatında modüle 
yüklemeleri zorunludur. 

4.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam 
zamanlı olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek 
taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için 
görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında 
başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.  

4.8. Deneyim istenen meslekler için bu deneyimi meslek kodunu gösterir SGK Hizmet 
Dökümünün Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. 

4.9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 
gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.  

4.10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde 
yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan 
“Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile 
güncellenebilecektir.  

4.11. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda 
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaktır.  

4.12. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra 
“Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.  

4.13. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. 
Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında 
yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  
5.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü 

esas alınarak sıralanacaktır. Sözlü sınav şartı aranan Programcı pozisyonu için adayların KPSS 
puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar 
aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

5.2. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da 
sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

5.3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin 
bilgileri Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda yer alan “Başvurularım” sekmesinden 
görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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6. SÖZLÜ SINAV   
6.1. Sınav, sözlü olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 

İstanbul/Beşiktaş yerleşkesinde yapılacaktır. 
6.2. Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız 

sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.  
6.3. Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya 

görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.  
6.4. Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya 

pasaport) bulunduracaklardır.  
7. SÖZLÜ SINAVIN KONUSU 
7.1. Programcı Pozisyonu 
Adaylar, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programlama Dilleri, Program 

Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler konularından sözlü sınava tabi tutulacaktır. 
8. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE USULÜ:  
8.1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans 

veya lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 
görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)  

8.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)  
8.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)  
8.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)  
8.5. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)  
8.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında (10 Puan), olmak üzere 100 

tam puan üzerinden değerlendirilir.  
9. YERLEŞTİRME VE ATAMA:  
9.1. Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik 

ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav 
puanının en az 60 (altmış) olması şarttır.  

9.2. Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon 
sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.  

9.3. Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olana, 
puanların eşit olması durumunda üniversite mezuniyet tarihi önce olana, tarihlerin aynı olması 
durumunda yaşça büyük olana,  doğum tarihinin de aynı olması durumunda KPSS sınav yılı en iyi 
olana yerleştirmede öncelik tanınır. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

9.4. Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini 
duyurulan süre içinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne bizzat ya da posta yolu 
ile ileteceklerdir.  

9.5. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli 
bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.  

9.6. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal 
edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

 13475/1-1 
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Türk Patent ve Marka Kurumundan: 
SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA GİRİŞ SINAVI İLANI 

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile 
aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS 
taban puanı belirtilen toplam 14 (ondört) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna 
personel alınacaktır. 

Tablo-1 

FAKÜLTE/BÖLÜM UNVANI SINIF DERECE KADRO 
SAYISI 

KPSS Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

YDS 
Taban 
Puanı 

Eczacılık Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 3 KPSSP1 80 70 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, 
Endüstriyel Tasarım 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 8 2 KPSSP1 70 70 

Kimya Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 2 KPSSP1 80 70 

Kimya Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 1 KPSSP1 80 70 

Makine Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 1 KPSSP1 80 70 

Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 3 KPSSP1 80 70 

Tekstil Mühendisliği Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 7 1 KPSSP1 80 70 

Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği, Uçak 
Mühendisliği, Uzay 

Mühendisliği 

Sınai Mülkiyet 
Uzman Yardımcısı GİH 9 1 KPSSP1 80 70 

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

şartları taşımak, 
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren, mühendislik, fen, fen edebiyat, eczacılık, güzel 

sanatlar fakülteleri veya fakültelerin tasarım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Tablo-1’de 
belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak, 

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2022 yılında 
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari 
puanı almış olmak, 

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (C) 
düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul 
edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.  

5) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak. 

B- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan 

tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi internet sitesinin 
(www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde 
doldurularak yapılacaktır. 

2) Sadece Kurum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza 
elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

3) Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-
1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan 
başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar 
aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak 
kazanacaktır.  

 



7 Kasım 2022 – Sayı : 32006 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yeri, şekli, tarihi ve saati 
ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet sitesinde 
(www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecektir. 

5) Sözlü sınava girecek adaylardan; 
a) Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan 

başvuru formu, 
b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde 
Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter 
tasdikli sureti, 

c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği, 
ç) Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği, 
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi) 
istenecektir. 
C- SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sözlü sınav; 
a) Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu 

maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
D- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) 

bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 
üzerinden değerlendirilecektir. 

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan 
üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır. 

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi 
içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının 
eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, 
ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının 
yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. 

E- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ 
1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde 

(www.turkpatent.gov.tr) ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı 
olarak itiraz edebilirler. 

F- DİĞER HUSUSLAR 
1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus 

cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır. 
2) Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda 

bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış 
ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum 
bildirilir. 

3)  Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması 
yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama 
yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren altı 
ay geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

İlan olunur. 
    13503/1-1 
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

A. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
1) Kurumumuzda açık bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama 

yapılmak üzere 30 (otuz) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır. 
2) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. 
3) Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday 

çağrılacaktır. 
B. SINAV TARİHİ VE YERİ 
1) Giriş sınavının yazılı aşaması, 24-25 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günü sabah ve 

öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da yapılacaktır. 
2) Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yeri sınavdan en 

az 15 gün önce Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. 
Ayrıca sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. 
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

C. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve 
sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği 
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki 
veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak. 

3) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 
tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.) 

4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının 
KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 
80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak. 

5) Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde ÖSYM tarafından 
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil 
Sınavından (e-YDS)  İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) 
düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. 

6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, 
KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama 
sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (600 kişi) girmiş olmak. 

7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak 
kazanır. 

Ç. SINAV BAŞVURU YERİ VE TARİHİ 
1) Sınav başvuruları 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Kasım 

2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir. 
2) Başvurular, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
üzerinden yapılacaktır. 
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3) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 

4) İstenen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak 
talep edemez ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. 

D. YAZILI SINAV AŞAMASI 
1)  Giriş sınavının yazılı aşaması “Klasik Usulde” yapılacaktır. Yazılı sınav konu grubu, 

oturum tarihleri ve konu alanlarının dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 
SINAV KONU 

GRUBU 
OTURUM 
TARİHİ 

KONU ALANLARI 

MUHASEBE/ 
FİNANS 

24.12.2022 
Cumartesi 

Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar 
Analizi-İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim 

MALİYE 
24.12.2022 
Cumartesi 

Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk 
Vergi Sistemi 

İKTİSAT 
25.12.2022 

Pazar 

Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, 
Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve 
Finansal Piyasalar 

HUKUK 
25.12.2022 

Pazar 

Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni 
Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku 
(Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), 
İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar) 

2) Yazılı sınavda her konu grubu 100 üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılabilmek 
için her konu grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması 
gerekmektedir. 

3) Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 
atama yapılacak kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

4) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak 
kazanacaktır. 

5) Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan 
edilecektir. Ayrıca, sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden 
görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

E. SÖZLÜ SINAV AŞAMASI 
1) Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilir ve söz konusu yönler bakımından adaylara ayrı ayrı puan 

verilmek suretiyle sözlü sınav puanı belirlenir. Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 
50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.  
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2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam 
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

3) Sözlü sınav tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) 
ilan edilecektir. Ayrıca sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı platformu üzerinden 
görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

F. DEĞERLENDİRME 
1) Giriş Sınavı başarı puanı; sınav komisyonunca giriş sınavının yazılı ve sözlü 

aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak 
suretiyle tespit edilir. 

2) Sınavda başarılı olanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise en yüksek 
puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak 
belirlenecektir. 

3) Ayrıca giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını 
geçmemek üzere yedek aday belirlenecektir. 

4) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya 
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

5) Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu 
takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara en yüksek puan alan 
yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. 

6) Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir 
öncelik teşkil etmez. 

7) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinden 
(https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı 
platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca başarılı olan adaylara, sınav sonuçları yazılı 
olarak bildirilecektir. 

G. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
1) Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, yazılı 

olarak itiraz edilebilir. 
2) İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi 

içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. 
H. DİĞER HUSUSLAR 
1) Giriş sınavının yazılı aşamasına katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak 

üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı), Sürücü Belgesi veya kullanım süresi 
dolmamış Pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

2) Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların 
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

3) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

İlan olunur. 
    12834/1-1 
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik 
Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile 
Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren  
6 (altı) adet dijital ortamda hazırlanmış dosyayı Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 
iletmeleri gerekmektedir. 

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK 
formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 
yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, 
özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet dijital ortamda hazırlanmış dosya’yı Doçentlerin, 
Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya 
Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir. 

İngilizce Eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil 
yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği 
YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmektedir. 

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını 
sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik- personel- 
yonergesi-30072020rev3.pdf) 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul 
edilmeyecektir. 

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat – Tuzla / İSTANBUL 
İlan Başlama-Bitiş Tarihi : 07.11.2022 - 21.11.2022 
 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM/PROG./ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

İşletme ve Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
İşletme (Türkçe) DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 

İşletme alanında ilgili Doktora derecesine 

sahip olmak. İşletme uzmanlık alanına sahip 

olmak. 

İşletme ve Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 
İşletme (İngilizce) DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 

İşletme alanında ilgili Doktora derecesine 

sahip olmak. İşletme ve örgütsel davranış 

uzmanlık alanına sahip olmak. İngilizce ders 

vermek için YÖK’ün belirlediği kriterlere 

sahip olmak. 

İşletme ve Yönetim Bilimleri 

Fakültesi 

Ekonomi ve Finans 

(İngilizce) 
DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 

Alanla ilgili Doktora derecesine sahip olmak. 

Ekonomi ve finans uzmanlık alanına sahip 

olmak. İngilizce ders vermek için YÖK’ün 

belirlediği kriterlere sahip olmak. 
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İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakültesi 

Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık (İngilizce) 

DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 

Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık,Uluslararası Lojistik ve Ticaret, 
Endüstri Mühendisliği,Denizcilik İşletmeciliği 
Yönetimi, İşletme, İşletme Sayısal 
Yöntemler, İktisat alanlarından birinden 
Doktora derecesine sahip olmak. Eşdeğerliği 
YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil 
sınavından (İngilizce) en az 85 puan almış 
olmak. 

Konservatuvar Müzik DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 

Müzik Öğretmenliği alanında lisans mezunu 
olmak. 

Tercihen Müzik alanında Sanatta Yeterlik 
yapmış olmak. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Temel Bilimler DOÇ.DR. 1 
Fizik alanında Doçent unvanına sahip olmak. 
En az 5 yıl Fizik alanında üniversitelerde 
eğitim vermiş olmak 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi PROF.DR. 1 
Genel Cerrahi alanında Doçent veya 
Profesör olmak 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi DOÇ.DR. 1 Genel Cerrahi alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
PROF.DR./DOÇ.DR./ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ** 
1 

Anatomi alanında doktora eğitimini 
tamamlamış olmak 

Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 

PROF.DR./DOÇ.DR./ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ*/ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ** 

1 
Biyoistatistik ya da istatistik alanında doktora 
eğitimini tamamlamış olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
DR. ÖĞR. ÜYESİ*/ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ** 

1 

Tıbbi biyoloji ve genetik veya moleküler 
biyoloji ve genetik  veya ilgili biyolojik bilimler 
alanında doktora eğitimini tamamlamış 
olmak 

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji DR.ÖĞR.ÜYESİ* 1 
Tıbbi Farmakoloji alanında doktora/tıpta 
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Ağız,Diş ve Çene 

Radyolojisi 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış 
olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim 
Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış 
olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 
Endodonti Anabilim Dalında Doktora veya 

Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 
Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya 
Uzmanlık yapmış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında 
Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak. 

Türkçe Tıp/*  
İngilizce Tıp/** 
 13449/1-1 

 



7 Kasım 2022 – Sayı : 32006 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 
2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle” KPSSP93 puan türünden sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

İLAN 
KODU 

UNVANI ADET 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

AZAMİ 
BRÜT 

ÜCRET 
ARANAN NİTELİKLER 

ST-01 
Sağlık 

Teknikeri 
1 KPSSP93 9.092.19.-TL 

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi 
Görüntüleme Teknikerliği veya Radyoloji 
Teknikerliği bölümü ön lisans mezunu olmak. 

 
ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak. 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
4-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen 

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak. 

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak. 
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 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" 
hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 
maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru 
yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına 
tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru 
yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları 
yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir. (Atama 
aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir) 

9- Adayların 2022 KPSSP93 puan türüne sahip olmak . 
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
11- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
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12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin 
edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, 
postadaki gecikmeler veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.) 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 
4- 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler 

kabul edilir.) 
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul 

edilir.) 
6- 1 adet vesikalık fotoğraf. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türü sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması 

halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi 
büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre atanmaya hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi 
itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 
Kadronun 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde 
başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 
yapılacaktır. 

Atamaları yapılan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve istenilen genel ve 
özel şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılarak 
atamaları iptal edilecek olup, sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu durum karşısında kendilerine bir 
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 
(bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu 
olan adayların ataması yapılacaktır. 

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek 
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz 
www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. 

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yoluyla 
Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı Avşar Kapmusü Batı Çevre Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş 
İLETİŞİM  : Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197 
 13650/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

Adaylar, Üniversitemizin https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda 
başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen 
istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurabileceklerdir.  

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 

tarafından onaylanmış olması gerekir. 
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

UNVAN ŞARTLAR 
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak 

ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim 
kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 
yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d 
maddesi uyarınca yapılacaktır. 

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip 
olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.  

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille 
ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı 
dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir 
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.  

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

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci 
fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
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2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İSTENEN BELGELER 
1- Başvuru Formu (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden elektronik ortamda 

başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır),  
2- Özgeçmiş,  
3- Kimlik belgesi fotokopisi,  
4- Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi,  
5- Lisans mezuniyet transkriptinin fotokopisi,  
6- Bir adet biyometrik fotoğraf (https://akdsaday.erbakan.edu.tr adresinden sisteme 

yüklenmesi halinde ayriyeten istenmeyecektir.)  
7- ALES Belgesi,  
8- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili), 
9- Hizmet Belgesi (Bir kamu kurumunda çalışmış ya da çalışmakta olanlar için),  
10- Özel şartlarda belirtilmiş ise deneyim belgesi fotokopisi.  
11- Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesi fotokopisi 
12- Özel şartlarda belirtilmiş ise Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesi fotokopisi 
13- SGK Hizmet Dökümü (Özel sektörde çalışmış ya da çalışmakta olanlar için) 
14- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgelerinin fotokopisi.  
ÖNEMLİ NOT 
1- Elektronik ortamda başvuru yapmayan, başvurusunu onaylamayan veya istenen belgeleri 

eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
2- Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
3- İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden 

fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5- Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamasında iptal edebilir. 
İLAN TAKVİMİ 
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on 

beş) gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere, rektörlük kadroları için Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi 22.11.2022 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 25.11.2022 

Giriş Sınav Tarihi 30.11.2022 

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi 02.12.2022 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.erbakan.edu.tr 
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İLAN 

NO 
BİRİM/BÖLÜM/ABD K.UNVANI DERECE ADET ALES YDS ÖZEL ŞART 

2022-

11 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 

Fakültesi/Temel İslam 

Bilimleri/Tasavvuf1 

Araştırma 

Görevlisi 
7 1 75 80 

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi 

lisans mezunu olmak. Tasavvuf 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

2022-

12 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fakültesi/Felsefe/Değerler 

ve Siyaset Felsefesi1 

Araştırma 

Görevlisi 
7 1 75 80 

Lisans mezunu olmak. Felsefe 

alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

2022-

13 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi  (Ders 

Verecek) 

5 1 75 85 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık veya Çeviribilim 

programlarından birinden lisans 

mezunu olmak. Bu alanların birinden 

tezli yüksek lisans mezunu olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla 

yükseköğretim kurumlarında alanında 

ders vermiş olmak. Alanında en az 2 

yıl tecrübesi olmak. 

1- Üniversitemiz Senatosu’nun 02.07.2021 tarih ve 2021/07-02 sayılı kararı ile Akademik 

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 75 puan almış olmak ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı uygulanacaktır. 

2- Üniversitemiz Senatosu’nun 27.09.2021 tarih ve 2021/10-31 sayılı kararı ile Akademik 

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan almış olmak ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı uygulanacaktır. 

3- Üniversitemiz Senatosu’nun 31.05.2022 tarih ve 2022/08-13 sayılı kararı ile Akademik 

Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan almış olmak ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı uygulanacaktır. 

    13522/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 
adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti 
veya e-Devlet çıktısı (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ön yüzü, 
yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı(e-Devlet), askerlik durum belgesi(e- Devlet), ilanın bir adet 
fotokopisi, ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini 
ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na Doktor Öğretim Üyeleri ise ilgili birimlere) şahsen veya 
posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir).  

1- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, 
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın 
listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 6 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) 
başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

2- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, 
doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın 
listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) 
başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave 
olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 
(bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru 
dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

USB içerikleri:  
-Başvuru dilekçesi (imzalı), 
-Özgeçmiş ve yayın listesi, 
-Yabancı Dil Belgesi, 
-Diplomalar, 
-Doçentlik Belgesi, 
-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu, 
-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. 
* Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 
* Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gündür. 
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* e-Devlet üzerinden alınabilecek kare kodlu belgeler kabul edilecektir. 
* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
* İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekir. 
* Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı 
dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir. 

Başvuru Başlama Tarihi : 07.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 21.11.2022 
 

İLAN 
NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

2022-1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bil. 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Profesör 1 1 İlgili alanda uzman olmak. 

2022-2 İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri 
Kelam ve İslam 

Mezhepleri Tarihi Profesör 1 1 
İlgili alanda doçent unvanı almış 
olmak. 

2022-3 Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri 
Meyve Yetiştirme ve 

Islahı 
Profesör 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış 
olmak ve hasat sonu fizyolojisi 
konusunda çalışmaları olmak 

2022-4 Ziraat Fak. Tarla Bitkileri 
Tahıllar ve Yemeklik 

Baklagiller 
Profesör 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış 
olmak ve tahıl ıslahı ve genetiği, 
tahıl hastalıkları ve tahıllarda iklim 
değişikliği konusunda çalışmaları 
olmak 

2022-5 Ziraat Fak. Bitki Koruma Entomoloji Doçent 3 1 

İlgili alanda doçentlik unvanı 
almış olup Siirt fıstığı ve zivzik 
narı zararlıları konusunda 
çalışmaları olmak. 

2022-6 Ziraat Fak. 
Tarımsal 

Biyoteknoloji 
Bitkisel Biyoteknoloji Doçent 3 1 

Doçentliğini Tarımsal 
Biyoteknoloji bilim alanında almış 
olmak ve tahıllarda kök genetiği 
konusunda çalışmaları olmak. 

2022-7 Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri Doçent 2 1 

İlgili alanda doçentlik unvanı 
almış olup tıbbi bitkilerde 
kimyasal ve organik gübreleme 
konusunda çalışmaları olmak 

2022-8 Ziraat Fak. 
Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme 
Toprak Bilimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Doktorasını ilgili alanda almış 
olmak ve Antepfıstığında 
gübreleme ve topraksız tarım 
konusunda çalışmaları olmak. 

2022-9 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 İlgili alanda uzman olmak. 
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2022-10 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 İlgili alanda uzman olmak. 

2022-11 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 İlgili alanda uzman olmak. 

2022-12 Tıp Fak. Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 İlgili alanda uzman olmak. 

2022-13 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 İlgili alanda uzman olmak. 

2022-14 Fen Edeb.Fak. Biyoloji Moleküler Biyoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 

Biyo-teknoloji alanında doktora 
yapmış olup, diyet, mikrobiyota 
ve bağırsak hastalıkları 
konusunda çalışmaları olmak. 

2022-15 Fen Edeb.Fak. Tarih 
Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

İlgili alanda doktora yapmış olup, 
1950 sonrası Türkiye’de 
yolsuzluk konusunda çalışmaları 
olmak. 

2022-16 Fen Edeb.Fak. Coğrafya 
Beşeri ve İktisadi 

Coğrafya 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 
İlgili alanda doktora yapmış olup, 
Seramik Sanayii konusunda 
çalışmaları olmak. 

2022-17 Eğitim Fak. 
Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında 
doktora yapmış olup, çoklu zeka 
destekli sorgulama uygulamaları 
ve FeTeMM kariyer tercihi 
konusunda çalışmaları olmak. 

2022-18 Teknik Bilimler MYO Gıda İşleme Gıda Teknolojisi 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Gıda Mühendisliği alanında 
doktora yapmış olup, nümerik 
modelleme ve şekerleme 
teknolojisi konusunda çalışmaları 
olmak. 

2022-19 Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. Bilgisayar Donanımı 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya 
Yönetim Bilişim Sistemleri 
alanında doktora yapmış olup, 
paralel programlama ve ağ 
sistemleri konusunda çalışmaları 
olmak. 

2022-20 Veterinerlik Fak. 
Zootekni ve Hayvan 

Besleme 
Veterinerlik Genetiği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Veterinerlik Fakültesi mezunu 
olup, veteriner zootekni alanında 
doktora yapmış olmak ve 
keçilerde üreme genetiği 
konusunda çalışmaları olmak. 

2022-21 Yabancı Diller YO Yabancı Diller Yabancı Diller 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

İngilizce Mütercimlik- 
Tercümanlık / Çevrimbilim, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili 
Eğitimi alanlarından birinden 
doktora yapmış olmak. 

Duyurulur. 13548/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça

Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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