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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/7/2021 tarihli ve 31532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı

“Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddelerinde yer alan “Engel-

liler” ibareleri “Engelsiz Yaşam” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/11/2022 tarihli ve 32005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin

Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

T.C.
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“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce doktora programına

kayıt yaptıran öğrencinin doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, isminin

olduğu en az bir bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/ya-

yıma kabul edilmiş olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam

metin olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması doktora tez savunmasına girme şartı

olarak aranır. Sanatta yeterlik çalışmalarında ise sanatta yeterlik programına kayıt olduğu ta-

rihten sonra olmak üzere, isminin olduğu karma sanatsal etkinliğe katılmış olması, en az bir

bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş

olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam metin olarak yayım-

lanmış en az bir bildirisinin olması sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır. 

(2) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde

31 inci maddenin ikinci, 36 ncı maddenin birinci fıkraları ile bu maddenin birinci fıkrasında

yer alan koşullar uygulanmaz.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üze-

re yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yarıyıl içi değerlendirme: Dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının be-

lirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi

yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılan değerlendirmedir. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek

lisans programlarında yarıyıl içi değerlendirmenin yöntemi Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmenin %15’i ile

yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15015 
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İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15016 
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15019 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15020 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15021 
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15022 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15023 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15024 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SERVİS BAKIM, TAMİR VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
TCDD Taşımacılık A.Ş. parkında hizmet veren yolcu vagonlarının; (pulman, yataklı, 

kuşetli, kompartımanlı, yemekli, konferans, salon, personel, jeneratör, hizmet ve zırhlı furgon 
vagonları ) Servis Bakım, Tamir ve onarım Hizmet Alımı İşi İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/1317507 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/ 71509 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
İhale konusu hizmetin adı ve miktarı : TCDD Taşımacılık A.Ş. parkında hizmet veren 

yolcu vagonlarının; (pulman, yataklı, kuşetli, 
kompartımanlı, yemekli, konferans, salon, 
personel, jeneratör, hizmet ve zırhlı furgon 
vagonları ) Servis Bakım, Tamir ve onarım Hizmet 
Alımı İşi 

2- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-Altındağ-
ANKARA / TÜRKİYE 

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

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
14.12.2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1071 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 14982/1-1 

—— • —— 
AHŞAP MAKAS TRAVERSİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2022/1306425 
1. İdarenin  : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan 

Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No:121/A 
35220 Alsancak-Konak/İZMİR 
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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  : 147,161 m³ Ahşap Makas Traversi. 
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 15.12.2022 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. 
 14943/1-1 

—— • —— 
HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1310462 
1-İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
İhale konusu hizmetin   
adı ve miktarı  : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Hemzemin 

Geçitlerde 124 İşçi İle Oniki Ay Süreli (01/01/2023-
31/12/2023) Geçit Bekçilik Hizmeti İşi 

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

3-Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
15/12/2022 günü saat 14.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 400,00 TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 14971/1-1 
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1 ADET THULİUM FİBER LAZER CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Thulium Fiber Lazer Cihazı Alımı 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 : 2022/1309266 
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 Thulium Fiber Lazer Cihazı Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi takvim : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  
b) Tarihi ve saati : 15.12.2022 perşembe 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 
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, 

 



Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2022 – Sayı : 32034 

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 dökümanının 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 dökümanında 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. 
4.2.4. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler 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 satınalınması: 
7.1- İhale dökümanı 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 dökümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 15.12.2022 perşembe 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. 
 14910/1-1 
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3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
3 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/1304444 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

1 Akım Sitometri Cihazı 1 adet 

2 Real-Time PCR 1 adet 

3 Soğutmalı Santrifüj 1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 
günü 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 14.12.2022 Çarşamba günü saat 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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, 
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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. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 
4.3.2.1. İhale listesinin 3. Kalemi (Soğutmalı Santrifüj) için TSE Hizmet Yeterlilik 

Belgesi sunulacaktır. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.3.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
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altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- Bu ihale sadece yerli isteklilere açık olup yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine 

fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-

Sıhhiye ya da TR 960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp 

Fakültesi Şubesi hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile 

H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8- Teklifler 14.12.2022 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    14990/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kadirli Organize Sanayi Bölgesine ait (1. Kademe) Evsel ve 
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Yusufizzettin Köyü Cad:1 No:14 Kadirli / OSMANİYE  
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 
nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 
nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 
hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. 
kademede yapımı öngörülen 8.000 m3/gün 
kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik 
ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye 
alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu 
uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının 
hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi 
işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Kadirli / OSMANİYE 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

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

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.  
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 : 22/12/2022- 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 gösteren, en az 4000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 10.000 
m3/gün-50.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, 
mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari 
şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler 
sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 15.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 35.000.000 TL’den az olmamak üzere, 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) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
F) 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. 

G) 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. 

H) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
I) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak en az 6.000.000 TL tutarında Geçici Teminat. 
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J) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
K) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

L) Performans Garanti Beyannamesi. 
M) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
N) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
O) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
P) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini 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- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F),(G) ve (M) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

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 
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yusufizzettin Köyü Cad:1 
No:14 Kadirli / OSMANİYE KADİRLİ 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 fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 
için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden 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. 
 15117/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG 
elektrik şebekesi ve ENH 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 : Camikebir Mahallesi Olofpalme Caddesi No: 1/201 
Kulu/KONYA 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : OSB alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH 

Yapım İşi 
b) Yapılacağı Yer : Kulu / KONYA 
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 TEDAŞ B.F. ile) : 12.745.000 TL 
f) Geçici Teminatı :      382.350 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 : 20/12/2022, Saat: 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; 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 

Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Camikebir Mahallesi 

Olofpalme Caddesi No: 1/201 Kulu/KONYA 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. 

    14987/2-2 
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119 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
S.S. Mardin Mobilyacılar ve Marangozlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak S.S. Mardin Mobilyacılar ve Marangozlar Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifine ait 119 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 : 13 Mart Mah. Gaffari Güneş Cad. Lokman Sincar Apt. 
No: 5/1 Artuklu/MARDİN 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 119 adet işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı Yer : Artuklu/MARDİN 
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin Süresi : 15/12/2025 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 255.000.000 TL 
f) Geçici Teminatı :     7.650.000 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve Saati : 21/12/2022 - Saat 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini 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. 

Mardin Mobilyacılar ve Marangozlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 13 

Mart Mah. Gaffari Güneş Cad. Lokman Sincar Apt. No: 5/1 Artuklu/MARDİN 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. 

    14986/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam 

edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ve 31.12.2008 
tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük 
Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik kapsamında Tablo-1’de belirtilen 1 pozisyon için sözleşmeli bilişim 
personeli alınacaktır. 

Tablo-1: Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücretler 

POZİSYON 
UNVANI 

POZİSYON 
SAYISI 

SINAVA ÇAĞIRILACAK 
ADAY SAYISI 

AYLIK BRÜT 
SÖZLEŞME ÜCRETİ 
KATSAYI TAVANI 

Yazılım Uzmanı 1 10 2 

* Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının Tablo-
1’de belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, bu tutarın 
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olmak. 
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini 

tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibarıyla en az bir 
sene daha askerliğini tehir etmiş olmak. 

3- Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik 
düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 

4- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak. 
5- Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olunması 

beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans 
mektubu getirmek. 

B. ÖZEL ŞARTLAR 
1. Yazılım Uzmanı 
a) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim 

ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile 
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile 
bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4 
üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli 
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi 
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 
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c) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

ç) .NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 yıl deneyimli 
olduğunu belgelemek. 

d) İyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip 
olmak. 

e) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi 
olmak. 

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
g) MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
ğ) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak. 
h) Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping 

(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak. 
ı) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, 
Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak. 

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek. 
j) Tercihen DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe 

sahibi olmak. 
k) Tercihen Asp.Net Zero Framework hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 
Tablo-2: Başvuru için Gerekli Belgeler 

BELGE AÇIKLAMA 
a) Özgeçmiş  

b) Mesleki Çalışma 
Sürelerini Gösteren 
Belgeler 

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 
1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, 
2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, 
Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki 
hizmetler dikkate alınacaktır. 

c) Mesleki Tecrübe 
Şartını Gösteren 
Belgeler 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe 
şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan 
bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, 
projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı 
olarak içeriyor olması gerekmektedir. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda 
hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz 
konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya 
ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak 
imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin 
erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de 
aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Sınav 
Komisyonu sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, 
bu bilgi ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime 
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse 
adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 
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ç) KPSS Sonuç 
Belgesi 

Varsa KPSS puanı belgesi 

d) YDS Sonuç Belgesi Varsa İngilizce YDS puanı belgesi 

e) Mezuniyet Belgesi 
Diploma veya mezuniyet belgesi (Yurt dışı yükseköğrenim 
kurumlarından mezun adaylar için Denklik Belgesi) 

f) Erkek adaylar için 
askerlik durum belgesi 

Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi 
itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 yıl ertelenmiş olduğunu gösterir 
nitelikte olacaktır. (e-Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.) 

g) Sertifikalar 

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve 
nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. 
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik 
sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan 
sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve 
doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması 
adayın sorumluluğundadır. 
Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz 
konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 
1- Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer 

Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 
çevrim içi yapılacak olup, 05 Aralık 2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 19 Aralık 2022 
Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1- Başvuru şartlarını sağlayan adayların KPSS puanlarının yüzde yetmişi ile yabancı dil 

puanlarının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan 
başlanarak, ilan edilen her bir pozisyon sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu 
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin 
tamamı sınava kabul edilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 
70 olarak kabul edilir. 

2- Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir. 
3- Başvuru için gerekli evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda 

yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 
4- Başvuru değerlendirme sonuçları Başkanlık internet sitesinden duyurulacak olup, 

adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
5- Başvuru değerlendirme sonuçlarına, sonuçlarının duyurulmasından itibaren 3 iş günü 

içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 iş günü içerisinde değerlendirilerek 
sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. İtirazlar neticesinde listelerde 
değişiklik olması durumunda söz konusu değişiklikler en geç 1 iş günü içerisinde Başkanlık 
internet sitesinden duyurulacaktır. Güncellenen listeler ile ilgili olarak adaylara ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
1- Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 
2- Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun 

olarak bu ilanın “B. ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen 
tüm konular ve hususlardır. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. 

3- Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından; 
a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 
b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan), 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan), 
ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan), 
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) 
konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
4- Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların 

sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 
5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava 

katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
6- Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 

yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
1- Her bir adayın yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak nihai 

başarı puanları belirlenir. Nihai başarı puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan 
başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir 
katına kadar yedek aday belirlenir. Nihai başarı puanı eşit olan adaylardan yazılı sınav puanı 
yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı puanı 70’in altında olan adaylar ise 
başarısız sayılır. 

2- Sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar 
için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

3- Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde 
dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

4- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle 
boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama 
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara 
E-posta : sinav@ytb.gov.tr 
İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr 
Telefon : +90 312 218 42 40 
 15036/1-1 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 
kapsamında Tablo-1’de belirtilen toplam 17 pozisyon için sınavla sözleşmeli personel alımı 
yapılacaktır. 

Tablo-1: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan Dağılımı 

KOD POZİSYON UNVANI ÖĞRENİM 
DÜZEYİ 

2022 KPSS 
PUAN TÜRÜ 

POZİSYON 
SAYISI 

GÖREV 
YERİ 

B01 Büro Personeli Ön Lisans P(93) 1 Ankara 
B02 Büro Personeli Lisans P(3) 2 Ankara 
B03 Büro Personeli Lisans P(3) 1 Edirne 
B04 Büro Personeli Lisans P(3) 1 İstanbul 
B05 Büro Personeli Lisans P(3) 9 Ankara 
D01 Destek Personeli Ortaöğretim P(94) 1 Ankara 
D02 Destek Personeli (Boyacı) Ortaöğretim P(94) 1 Ankara 

T01 Tekniker (Bilgisayar 
Teknikeri) Ön Lisans P(93) 1 Ankara 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

nitelikleri taşımak: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

2- 01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak. 
3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
4- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan 

lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları 
için KPSS P(94) puan türünden en az 50 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, 
KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan 
sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak. 

5- Adaylar ancak bir pozisyon unvana başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon 
unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev 
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi 
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı 
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları 
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler 
söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir. 
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B. ÖZEL ŞARTLAR 
B01 - Büro Personeli 
- Yükseköğretim kurumlarının grafik tasarımı ön lisans bölümünden mezun olmak. 
B02 - Büro Personeli 
- Yükseköğretim kurumlarının gazetecilik, iletişim bilimleri, iletişim ve tasarımı, iletişim 

tasarımı ve medya, iletişim tasarımı ve yönetimi, radyo-televizyon ve sinema, yeni medya ve 
iletişim lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

B03 - Büro Personeli (Edirne) 
- Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 
B04 - Büro Personeli (İstanbul) 
- Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 
B05 - Büro Personeli 
- Yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 
- Lisans mezuniyetinden sonra, Başkanlığın çalışma alanlarında uluslararası kuruluşlarca 

veya kamu kurumlarınca fon sağlanan projeler kapsamında en az bir yıl çalışma tecrübesine sahip 
olmak. 

D01 - Destek Personeli 
- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
D02 - Destek Personeli (Boyacı) 
- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.  
- İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler 

tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesine sahip olmak. 
T01 - Tekniker (Bilgisayar Teknikeri) 
- Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar programcılığı, 

bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve 
programlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 
1- Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın internet sitesinden temin edilebilir). 
2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası. 
3- Diploma/Mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devletten alınabilir). 
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devletten alınabilir). 
5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devletten alınabilir). 
6- Adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir). 
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir). 
8- Bu ilanın “B. ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen belgeler. 
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 
1- Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No:145 

Balgat/Çankaya/Ankara adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. 
Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir. 

2- Sınav başvuruları 05 Aralık 2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 15 Aralık 2022 
Perşembe saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 

3- Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan 
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu 
fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar. 

4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir 
puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte 
bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaklardır. 
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5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru 
esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. 

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev 
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1- Başvurular sadece, adayların başvurusunda ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden 

değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın 
doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda ibraz edilmemiş olan hiçbir bilgi veya 
belge değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2- Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları 
reddedilecektir. 

3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş 
günü içinde Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme 
alınmayacaktır. 

4- Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip 
adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

5- Sınav tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden (www.ytb.gov.tr) ayrıca 
duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. 

V. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 
1- Sınav, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. 
2- Sözlü sınavda adaylar sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından; 
a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 
b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan), 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan), 
ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan), 
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) 
konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
3- Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların 

sözlü sınav puanı tespit edilir. Sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 
4- Sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
1- Sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan 

başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir 
katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre 
sıralanır. 

2- Sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar 
için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

3- Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde 
dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

4- Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan 
pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak 
sözleşme imzalanabilecektir. 

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Adres : Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye  
E-posta : sinav@ytb.gov.tr  
İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr  
Telefon : +90 312 218 42 40 
 15104/1-1 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 
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Gelir İdaresi Başkanlığından: 
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    15125/5/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Siirt ili sınırları 

dahilinde sahip olduğu ARİ/GYP/K/N47-b3-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının müddeti 

16.06.2022 tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri 

gereğince yukarıda ismi yazılı Şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 

dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Şirketin teminatından 

karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 

kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 15136/1-1 
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Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve 
nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) 
Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur. 

 Adayların,  
- Profesör kadroları için başvuracakları anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirtir 

dilekçelerine; özgeçmiş ve doçentlik unvanı sonrası eserler listesi, doçentlik belgesi, başvuruya 
esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge, bu belgeye göre 
doçentlik sonrası çalışmalarıyla şartların tekrar sağlandığını gösterir bildirim formu (beyanname) 
ve doçentlik sonrası bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu 
dosyadaki belgeleri ihtiva eden 6 (altı) adet USB’yi ekleyerek Rektörlüğe, 

- Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve 
eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet 
fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet USB’yi ekleyerek Rektörlüğe,  

- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracakları anabilim dalı ve yabancı dil 
puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, 
başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve 
bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri 
ihtiva eden 4 (dört) adet USB’yi ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.  

Başvuru dosyalarında yer alacak yayın ve faaliyetler, esas alınan Üniversitelerarası Kurul 
Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belgeye uygun olarak düzenlenecek, etiketlenecek ve 
ilandaki usulde teslim edilecektir.  

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren sadece bir kadro için ve 
şahsen yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik 
Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit 
edilenler geçersiz sayılacaktır. 

İlan Tarihi   : 05.12.2022 
İlk Başvuru Tarihi  : 05.12.2022 
Son Başvuru Tarihi   : 21.12.2022 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PRORAMI 
UNVAN DERECE ŞARTLAR 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Ağız, Diş ve 
Çene Radyolojisi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora 
veya uzmanlık eğitimi almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Ortodonti 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

3 
Ortodonti alanında doktora veya uzmanlık 
eğitimi almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Pedodonti 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

3 
Pedodonti alanında doktora veya uzmanlık 
eğitimi almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Periodontoloji 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

3 
Periodontoloji alanında doktora veya uzmanlık 
eğitimi almış olmak. 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Restoratif Diş 
Tedavisi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 
Restoratif Diş Tedavisi alanında doktora veya 
uzmanlık eğitimi almış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Eğitim 
Programları ve 

Öğretim 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretimi 
alanında tamamlamış ve ilgili alanda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Eğitimde Ölçme 
ve 

Değerlendirme 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 
Doktorasını Eğitim Bilimleri alanında 
tamamlamış ve eğitim bilimleri alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Matematik 
ve Fen 
Bilimleri 
Eğitimi 

Fen Bilgisi 
Eğitimi 

Profesör 1 
Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış ve 
ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Temel 
Eğitim 

Okul Öncesi 
Eğitimi 

Profesör 1 
Doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi alanında almış 
ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Temel 
Eğitim 

Okul Öncesi 
Eğitimi 

Profesör 1 
Doçentliğini Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk 
Gelişimi alanında almış ve ilgili alanlarda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Temel 
Eğitim 

Okul Öncesi 
Eğitimi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi veya Sınıf 
Eğitimi alanında tamamlamış ve ilgili alanlarda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve 
Sosyal 
Bilimler 
Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Profesör 1 İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji 
Kurumlar 

Sosyolojisi 
Doçent 1 

Doçentliğini Sosyoloji Bilim alanında almış; 
toplumsal cinsiyet ve iletişim sosyolojisi 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Matematik Topoloji Profesör 1 
Doçentliğini Matematik Bilim alanında almış; 
topoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.  

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih 
Türkiye 

Cumhuriyeti 
Tarihi 

Profesör 1 
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim 
alanından Doçentliğini almış ve ilgili alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih 
Türkiye 

Cumhuriyeti 
Tarihi 

Profesör 1 
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim 
alanından doçentliğini almış ve ilgili alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Yeni Türk 
Edebiyatı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı alanında 
tamamlamış ve ilgili alanda çalışmalar yapmış 
olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 

Siyasi Tarih Doçent 1 
Doçentliğini Siyasi Tarih Bilim alanından almış; 
Afrika tarihi ve Avrupa tarihi alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 

Uluslararası 
Siyaset 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında 
doktorasını almış;  uluslararası göç ve Türk dış 
politikası alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Bilişim 
Sistemleri 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

3 
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında 
doktorasını tamamlamış; veri yönetimi ve sosyal 
medya konularında çalışmalar yapmış olmak. 

İletişim 
Fakültesi 

Gazetecilik 
Genel 

Gazetecilik 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 İletişim tarihi alanında çalışmaları olmak. 
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İslami İlimler 
Fakültesi 

Felsefe ve 
Din Bilimleri 

İslam Felsefesi 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını 
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında 
tamamlamış; İslam Felsefesi alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 
Elektrik Tesisleri Doçent 1 

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bilim alanında almış;  elektrik tesisleri ve yüksek 
gerilimle ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Gıda 
Mühendisliği 

Gıda Teknolojisi Doçent 1 
Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim 
alanında almış; et teknolojisi ve süt teknolojisi 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Çevre 
Mühendisliği 

Toprak Kirliliği 
ve Katı Atık 

Uzaklaştırma 
Teknolojisi 

Profesör 1 
Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği 
Bilim alanında almış; toprak kirliliği ve katı atık 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Yöneylem 
Araştırma 

Profesör 1 

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği Bilim 
alanında almış; yöneylem araştırması ve çok 
kriterli karar verme konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Mimarlık-
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık Tarihi 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

2 
Fakültelerin mimarlık bölümünden mezun ve 
mimarlık alanında doktora yapmış olmak.  

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Biyofizik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Biyofizik (tıp) alanında doktorasını tamamlamış 
ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum 
Doçent 1 

İlgili alanda doçentliğini almış ve akademik 
çalışmalar yapmış olmak. 

Aksaray 
Teknik 
Bilimler 
Meslek 

Yüksekokulu 

Makine ve 
Metal 

Teknolojileri 
Makine 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktorasını Makine Mühendisliği veya İmalat 
Mühendisliği alanında tamamlamış; üretim 
teknolojileri, optimizasyon ve teknikleri 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Aksaray 
Teknik 
Bilimler 
Meslek 

Yüksekokulu 

Motorlu 
Araçlar ve 
Ulaştırma 

Teknolojileri 

Otomotiv 
Teknolojisi 

Doçent 1 

Doçentliğini Otomotiv Mühendisliği veya Makine 
Mühendisliği Bilim alanından almış;  taşıt 
teknolojisi ve malzeme tasarımı konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Aksaray 
Teknik 
Bilimler 
Meslek 

Yüksekokulu 

Gıda İşleme 
Süt ve Ürünleri 

Teknolojisi 
Doçent 1 

Doçentliğini Zootekni Bilim alanında almış; ilgili 
alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Çocuk 
Bakımı ve 
Gençlik 

Hizmetleri 

Çocuk Gelişimi 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
programında tamamlamış ve ilgili alanda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Ortaköy 
Meslek 

Yüksekokulu 

Finans-
Bankacılık 

ve 
Sigortacılık 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Doçent 1 
Doçentliğini Finans Bilim alanında almış; 
davranışsal finans alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Ortaköy 
Meslek 

Yüksekokulu 

Mülkiyet 
Koruma ve 
Güvenlik 

Sosyal Güvenlik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

3 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat 
veya Sigortacılık alanında doktora yapmış; 
sosyal güvenlik, çalışma ekonomisi veya sigorta 
ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

 14972/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 
06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; 
Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda 
belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

İLAN NO UNVANI 

MEZUNİYET 
DURUMU/ 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ADEDİ ARANAN NİTELİKLERİ 

Başvuru 
No:1 

Büro 
Personeli 

Lisans 
P3 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 
* Adobe Photoshop, Adobe Premier, Adobe After Effects, Adobe 
Illustrator vb. tasarım programlarından en az ikisini bildiğini sertifika 
ya da transkripti ile belgelemek. 
* Tercihen Matbaa bilgisi olan ve baskıya uygun tasarım ve 
süreçlerine hakim olmak. 
* Grafik Tasarım alanında en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

Başvuru 
No:2 

Büro 
Personeli 

Lisans 
P3 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) 
veya Çeviribilim (İngilizce) bölümünden mezun olmak. 
* İngilizce yazılı ve sözlü tercüme konusunda en az 2 yıl iş 
tecrübesine sahip olmak. 
* Office programlarını çok iyi derecede kullanıyor olmak. 

Başvuru 
No:3 

Büro 
Personeli 

Lisans 
P3 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Fotoğraf, Radyo, Televizyon ve 
Sinema, Görsel Sanatlar, Grafik Tasarımı, Kurgu, Ses ve Görüntü 
Yönetimi programlarının birinden mezun olmak. 
*Video içerik üretme, çekim ve post-prodüksiyon tarafında tecrübeli 
olmak. 
*Kamera, fotoğraf makinası, mikrofon, slider, gimbal, ekipmanlarını 
kullanabilmek. 
* Adobe After Effects, Adobe Premier ve Adobe Photoshop gibi 
fotoğraf - video ve kurgu - montaj programlarına hakim olmak. 
* Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

Başvuru 
No:4 

Büro 
Personeli 

Lisans 
P3 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 
*Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin gibi sosyal 
medya platformlarının gönderi ve içerik üretimi konularında 
deneyimli olmak. 
*Türkçe metin yazma becerisine sahip olmak. 
*Sosyal medya planlama ve raporlama süreçlerini bilmek. 
*Sosyal medya reklam yönetimi süreçlerini bilmek. 
*Google Ads, Facebook Business Manager reklam ara yüzleri ve 
Google Analytics & Data Studio panellerine hakim olmak. 
* Alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

Başvuru 
No:5 

Büro 
Personeli 

Lisans 
P3 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
lisans programından mezun olmak. 
* Dijital Beden Dili eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Dijital Yetkinlik eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Diksiyon ve Güzel Konuşma eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Etkili Sunum eğitim sertifikasına sahip olmak. 
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Başvuru 
No:6 

Büro 
Personeli 

Lisans 
P3 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından 
mezun olmak. 
* Microsoft Office Programları eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Bilgisayar Donanım ve Yazılım konularında eğitim sertifikasına 
sahip olmak. 
* İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Proje Yönetimi eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* En az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

Başvuru 
No:7 

Büro 
Personeli 

Lisans 
P3 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararası İlişkiler lisans programından 
mezun olmak. 
* Bilgisayar İşletmenliği eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Acil Durum ve Afet Risk Yönetimi eğitim sertifikasına sahip olmak. 

Başvuru 
No:8 

Büro 
Personeli 

Ön Lisans 
P93 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 
ön lisans programından mezun olmak. 
* Microsoft Word eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* İngilizce Çeviri Teknikleri eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Eğitimciler İçin Dijital Öğrenme eğitim sertifikasına sahip olmak. 

Başvuru 
No:9 

Büro 
Personeli 

Ön Lisans 
P93 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Mimarı Restorasyon ön lisans 
programından mezun olmak. 
* İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Afet Farkındalık Eğitimi sertifikasına sahip olmak. 
* Microsoft Office sertifikası 
* İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak. 

Başvuru 
No:10 Teknisyen Ortaöğretim 

P94 3 
* Ortaöğretim Kurumlarının en az meslek liseleri veya teknik 
liselerinin sıhhi tesisat bölümünden mezun olmak. 
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
*Cinsiyeti Erkek olmak. 

Başvuru 
No:11 Teknisyen Ortaöğretim 

P94 1 
* Ortaöğretim Kurumlarının en az meslek liseleri veya teknik 
liselerin elektronik elektrik ses görüntü bölümünden mezun olmak. 
* Cinsiyeti Erkek olmak. 

Başvuru 
No:12 Teknisyen Ortaöğretim 

P94 2 
* Ortaöğretim Kurumlarının en az meslek liseleri veya teknik 
liselerin kalorifer ve ısıtma bölümünden mezun olmak. 
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
* Cinsiyeti Erkek olmak. 

Başvuru 
No:13 Teknisyen Ortaöğretim 

P94 3 
* Ortaöğretim Kurumlarının en az meslek liseleri veya teknik 
liselerin elektrik-elektronik bölümünden mezun olmak. 
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
* Cinsiyeti Erkek olmak. 

Başvuru 
No:14 Teknisyen Ortaöğretim 

P94 1 
* Ortaöğretim Kurumlarının en az meslek liseleri veya teknik 
liselerin metal işleri (kaynakçı) bölümünden mezun olmak. 
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
*Cinsiyeti Erkek olmak. 

Başvuru 
No:15 Teknisyen Ortaöğretim 

P94 2 
* Ortaöğretim Kurumlarının en az meslek liseleri veya teknik 
liselerin mobilyacılık bölümünden mezun olmak. 
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
* Cinsiyeti Erkek olmak. 

Başvuru 
No:16 Teknisyen Ortaöğretim 

P94 2 
* Ortaöğretim Kurumlarının en az meslek liseleri veya teknik liselerin 
inşaat yapı yüzey kaplama yalıtım bölümünden mezun olmak. 
* En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 
* Cinsiyeti Erkek olmak. 

Başvuru 
No:17 Teknisyen Ortaöğretim 

P94 1 

* Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan 
programlarından mezun olmak. 
* Microsoft Office Programları eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Bilgisayar Donanım ve Yazılım konularında eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Ağ (Network) konularında eğitim sertifikasına sahip olmak. 
* Cinsiyeti Erkek olmak. 
* En az 3 yıl tecrübeli olmak. 

Başvuru 
No:18 

Destek 
Personeli 

Ortaöğretim 
P94 5 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 

*Cinsiyeti Kadın olmak. 
Başvuru 
No:19 

Destek 
Personeli 

Ortaöğretim 
P94 11 * Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 

*Cinsiyeti Erkek olmak. 
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ARANAN ŞARTLAR  
*Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,  
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,  
*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,  
*Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak, 
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak, 
*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak, 
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, 
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne 
uygun olmak, 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  
1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form 

doldurulacaktır)  
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi  
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul 

edilecektir)  
4. Adli Sicil Belgesi 
5. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde 

yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış 
olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı 
tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan 
sertifikalar kabul edilmeyecektir.) 

6. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge. 
7. 1 – 2 – 3 ve 4 Başvuru Nolu ilanlar için elektronik ortamda hazırlanmış portfolyo (CD, 

harici bellek vb.) 
8. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir) 
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
10. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi 
11. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri 

olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
* Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine 

başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya 
zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

* Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’ndeki 
başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan 
başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  
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*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.  

*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için 
boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak 
kazanacaktır.  

*Asil adaylar güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu gelmesi 
neticesinde göreve başlayacaktır.  

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler 
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı 
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem 
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  

SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci 

maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru 
sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı 
bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 02 Ocak – 09 Ocak 2023 tarihleri arasında 
Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul 
adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr 
adresinden duyurulacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar 
sınava alınmayacaktır. 

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
SINAV KONULARI VE PUANLARI 
Sözlü giriş sınavı, adayların; 
a. Genel Kültür, 
b. T.C. Anayasası, 
c. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
g. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan 

verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki 

fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d) 
bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 20 (yirmi)şer puan 
üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav 
ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 
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SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 
Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü 

sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir, 
komisyon gerek gördüğü takdirde başarı sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir. 
Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen 
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü 
sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday 
sıralamada üstte yer alır. 

Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası 
gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre 
içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak 
kazanan adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile 
bilgilendirilecek ayrıca Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” 
başlıklı bölümünde duyurulacaktır. 

Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar 
sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri 
tuttuğu takdirde diğer pozisyona başvuran adaylardan alım yapılabilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.boun.edu.tr  adresli internet sitesinin 
“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İTİRAZ 
Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli 

internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde 
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir. İtirazlar, itiraz süresinin 
bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize 
ait www.boun.edu.tr  adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ 
edilmeyecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 
Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve 

başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet 
sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. 

İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin 
farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir. 

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta 

yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İlanen duyurulur.  
Boğaziçi Üniversitesi 
34342 Bebek/İstanbul 
Tel: 0212 359 4430 
 15011/1-1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/BİLİM DALI/PROGRAM KADRO 
UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim 
Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doçent 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. 

Üyesi 1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS 
veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 
8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 
6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 
213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS 
veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 
8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 
4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 
213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS 
sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet 
vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere 
Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 14823/1-1 
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 
A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 

unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış 

olmaları, 
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 
1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı 

dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek ilgili birimlere 
başvurmaları gerekmektedir. 

2) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün 
içerisinde yapılacaktır. 

İLAN EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT BİLGİLER 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 
KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim alı 

1 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Alanında Doktora Yapmış Olmak, Öyküsel 
Kimlik ve Sosyal Medya Bağımlılığı 
Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

1 4 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Müzik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış 
Olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

1 4 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Türkçe Eğitimi Alanında Doktora Yapmış 
Olmak. 

Eğitim Fakültesi  

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 

1 3 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

İngiliz Dili Eğitimi Alanında Doktora Yapmış 
Olmak, Okuma Becerileri ile İlgili Çalışmalar 
Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor ABD. 

1 5 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans 
Mezunu Olmak, Spor Bilimleri Alanında 
Doktora Yapmış Olmak, Egzersiz Fizyolojisi 
ve Egzersizin Nörotrofik Faktörleri Üzerine 
Çalışması Olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü 

İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim alı 

1 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Yönetim ve Organizasyon Alanında Doktora 
Yapmış Olup, Hizmetkar Liderlik ve 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlgili 
Çalışma Yapmış Olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı 

1 4 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

İşletme Alanında Doktora Yapmış Olup, 
Çevre Muhasebesi ve Vergiden Kaçınma 
Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak. 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 

1 4 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Sayısal Yöntemler Alanında Doktora Yapmış 
Olup, Sıralamaların Toplulaştırılması ve 
Sosyal Tercihler Konusunda Çalışma Yapmış 
Olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Maliye Bölümü 

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı 

1 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Maliye Alanında Doktora Yapmış Olup, 
Gelir ve Tüketim Eşitsizliği Üzerine 
Çalışmalar Yapmış Olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Maliye Bölümü 

Mali Hukuk Anabilim Dalı 

1 3 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Mali Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olup, 
Yerel Vergiler ve Vergi Uyumu Üzerine 
Çalışmalar Yapmış Olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 

1 4 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Uluslararası İlişkiler Alanında Doktora 
Yapmış Olup, Türk Dünyasındaki İslami 
Akımlar ve Güvenlik Üzerine Çalışmalar 
Yapmış Olmak. 

Mühendislik Fakültesi  
Makine Mühendisliği Bölümü  
Konstrüksiyon ve İmalat ABD. 

1 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını 
Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak, 
Sistem Analizi ve Titreşim Kontrolü ile 
Yapay Sinir Ağları Üzerine Çalışmalar 
Yapmış Olmak. 

Mühendislik Fakültesi  
Makine Mühendisliği Bölümü  

Makine Teorisi ve Dinamiği ABD. 
1 1 

Doktor Öğretim 
Üyesi 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını 
Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak, 
Çok Bacaklı Robot Ekskavatörler Üzerine 
Çalışmalar Yapmış olmak. 

 14850/1-1 
—— • —— 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim 
Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, 
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 
takım, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim 
edilecektir.  

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI/ 
BİLİM DALI 

KADRO 
UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

TIP 
FAKÜLTESİ 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi Prof. Dr. 1 

Endovasküler aort girişimleri ve 
aort cerrahisi alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 
İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı / 
Gastroenteroloji 

Bilim Dalı 

Doç. Dr. 1 
Hepatobilier hastalıklar ve 

inflamatuar bağırsak hastalıkları 
konularında çalışmaları olmak. 

Kardiyoloji Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Koroner arter girişimleri ve statin 
kullanımı konusunda çalışmaları 

olmak. 
 15038/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) 

fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

İLAN 

NO 

POZİSYON 

UNVANI 
CİNSİYETİ 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 
PUAN 

TÜRÜ 

KİŞİ 

SAYISI 
ARANILAN NİTELİKLER 

001 

Destek 

Personeli 

(Temizlik 
Görevlisi) 

Erkek Ortaöğretim KPSS-P94 1 

-Herhangi bir ortaöğretim programından 

mezun olmak. 
-2022 KPSS (B) grubu sınavından en az 55 

puan almış olmak. 

-01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını 
doldurmamış olmak. (01.01.1977 ve sonraki 

tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

002 

Destek 

Personeli 

(Temizlik 
Görevlisi) 

Kadın Ortaöğretim KPSS-P94 2 

-Herhangi bir ortaöğretim programından 

mezun olmak. 
-2022 KPSS (B) grubu sınavından en az 55 

puan almış olmak. 

-01.01.2022 tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını 
doldurmamış olmak. (01.01.1977 ve sonraki 

tarihlerde doğanlar başvuruda 

bulunabilecektir.) 

I. BAŞVURU ŞARTLARI  
Genel Şartlar  
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen genel şartlar aranır. 
2) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.  
3) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile 
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir 
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne 
uygun olması gerekmektedir. 
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4) Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.  

5) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almaya hak kazanmamış olmak. 

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ 
Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde yapılabilecektir. İlgililerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey 
Yerleşkesi Kütüphane Binası, Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 
Üsküdar/İstanbul adresine şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer 
şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece 
bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları 
geçerli sayılmayacaktır. 

III. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER 
1- Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-Devletten alınacak) 
2- Nüfus Cüzdan Örneği 
3- Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (e- Devlet sisteminden alınabilir) 
4- KPSS 2022 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı) 
5- Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet çıktısı) 
6- Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi  
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI) 
1) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak 

kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on 
beş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr internet adresinde 
yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.  

2) Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu 
yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet 
tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 

3) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal 
edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır. 

4) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi 
içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal 
işlem yapılacaktır. 

5) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

-İlanen Duyurulur- 
 15048/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 

öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 

başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 

içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 

rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 

adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 

e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 

birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu  

2. YÖK formatında özgeçmiş. 

3. Yayın listesi. 

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Havacılık 

Elektrik ve 

Elektroniği 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makina Mühendisliği, 

Malzeme - Metalürji Mühendisliği, 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Mekatronik, Metal 

Eğitimi alanlarından birinden almış 

olmak. 

1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-

programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 
Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; 
doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 
(Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden 
sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.) 

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih 
dâhil) 15 (on beş) gündür. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya 
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. 

Adayların başvurdukları ilanın niteliklerinde belirtilen şartları sağladığını gösteren 
belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 6 takım 
USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim 
edilecektir. 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar 
/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan 
Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu, 

1. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
2. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet 

çıktıları, 
3. Doçentlik belgesi fotokopisi, 
4. Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-Devlet çıktısı, 
5. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek), 
6. Yayınlar, 
7. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur), 
8. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday 

Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir. 
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 

Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir). 
Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler olup 4 takım 

USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde teslim 
edilecektir. 

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ 
Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer 
alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu, 

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet 

çıktıları, 
4. Doçentlik belgesi fotokopisi, 
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, 
6. Özgeçmiş ve yayın listesi, 
7. Yayınlar, 
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur), 
9. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 

Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir). 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar aşağıda gösterilen belgeler 

olup 4 takım USB Bellek halinde hazırlanacak ve özgeçmiş ile yayınlar hariç 1 takım çıktı halinde 
teslim edilecektir. 

1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/ 
Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer 
alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu, 
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2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi, 
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet 

çıktıları, 
4. Yabancı dil belgesi, 
5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, 
6. Özgeçmiş ve yayın listesi, 
7. Yayınlar, 
8. Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur), 
9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday 

Etkinlik-Puanlama Tablosu" nun doldurulması gerekmektedir. 
10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet 

Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir). 
S.NO. BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN ADET NİTELİK 

1 
FEN - 

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

BATI DİLLERİ 
VE 

EDEBİYATLARI 
İNGİLİZ DİLİ ve 

EDEBİYATI 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktora unvanını İngiliz Dili ve Edebiyatı 
alanında almış olmak. İngiliz Dili ve 
Edebiyatında yirminci yüzyıl romanı 
üzerine çalışmaları bulunmak. 

2 
FEN - 

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

MÜTERCİM-
TERCÜMANLIK 

MÜTERCİM 
TERCÜMANLIK 

(İNGİLİZCE) 
PROFESÖR 1 

Doktora derecesini ve doçentlik unvanını 
Çeviribilim alanında almış olmak. Çeviri 
eğitimi, edebiyat çevirisi, sosyal bilimler 
çevirisi ve kuramsal alanlarda çalışmalar 
yapmış olmak. 

3 
FEN - 

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

TARİH ESKİÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 
Doçent unvanını Eskiçağ Tarihi bilim 
alanında almış olmak. Hellen ve Roma 
askeri tarihi konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

4 
FEN - 

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

TARİH YENİÇAĞ TARİHİ 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktora unvanını Yeniçağ Tarihi alanında 
almış olmak. Osmanlı- Venedik 
diplomatik ilişkileri üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

5 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ÇALIŞMA 
EKONOMİSİ VE 

ENDÜSTRİ 
İLİŞKİLERİ 

ÇALIŞMA 
EKONOMİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktora unvanını Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri programında almış 
olmak. Kamu sendikacılığı ve çocuk 
refahı alanlarında çalışmalar yapmış 
olmak. 

6 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İŞLETME SAYISAL 
YÖNTEMLER 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktora unvanını Sayısal Yöntemler 
alanında almış olmak. Uygulamalı çok 
değişkenli istatistik analiz ve zaman 
serileri analizi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

7 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ 
VE KAMU 
YÖNETİMİ 

SİYASET VE 
SOSYAL 
BİLİMLER 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktora unvanını Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi alanında almış olmak. 
Muhafazakâr siyasi düşünce üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

8 
İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER SİYASİ TARİH 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktora unvanını Uluslararası İlişkiler 
alanında almış olmak. Rusya ve diğer 
Post-Sovyet sonrası ülkelerin iç ve dış 
politikaları üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

9 
LÜLEBURGAZ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

KİMYA VE 
KİMYASAL 

İŞLEME 
TEKNOLOJİLERİ 

KİMYA 
TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 

Doçentlik unvanını Kimya bilim alanında 
almış olmak. Polimer malzemeler üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

10 
LÜLEBURGAZ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

MUHASEBE VE 
VERGİ 

MUHASEBE VE 
VERGİ 

UYGULAMALARI 
DOÇENT 1 

Doçentlik unvanını Muhasebe bilim 
alanında almış olmak. Bağımsız denetim 
ve muhasebe etiği konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

11 
PINARHİSAR 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR 
TEKNOLOJİLERİ 

BİLGİSAYAR 
PROGRAMCILIĞI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktora unvanını Bilgisayar Mühendisliği 
veya Hesaplamalı Bilimler alanında almış 
olmak. Makine öğrenmesi alanında 
çalışmaları bulunmak. 

12 TURİZM 
FAKÜLTESİ 

TURİZM 
İŞLETMECİLİĞİ 

TURİZM 
İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR 1 

Doçentlik unvanını Turizm alanında almış 
olmak. Sağlık turizmi konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 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.


