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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu,

ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60'ının toplamıdır. Hesaplama so-

nucu ondalık noktadan sonraki ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 ve 5’ten büyük ise

bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu sınavı no-

tunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Azami öğrenim süresinde mezun

olamayan öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş oldukları derslere ilişkin ek sınavlar ile

tek ders sınavlarından 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılırlar.” 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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PAZARTESİ
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/10/2017 tarihli ve 30205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (e) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Ders koordinatörü: Temel tıp ve klinik tıp dönemlerindeki zorunlu ve seçmeli her
bir dersin planında yer alan bütün eğitsel etkinliklerin organizasyonundan ve bağlantılı işlem-
lerin yapılmasından sorumlu öğretim elemanını,” 

“l) İntörnlük: Eğitim programının altıncı yılında, farklı anabilim dalları tarafından zo-
runlu ve seçmeli dersler şeklinde, ilgili mevzuatta tanımlanan süreler içinde gerçekleştirilen
uygulamalı eğitim dönemini,”

“s) Evre 1: 1., 2. ve 3. sınıfları (Klinik öncesi dönemi), 
ş) Evre 2: 4. ve 5. sınıfları (Klinik dönemini), 
t) Evre 3: 6. sınıfı (İntörnlük dönemini), 
u) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yüksek-

öğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri ne-
denlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda
eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi, 

ü) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ile İzmir Eko-
nomi Üniversitesi arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan
öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan ders-
lerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı, 

v) Yıl koordinatörü: 4., 5. ve 6. sınıflarda her sınıf için klinik eğitimin koordinasyo-
nundan sorumlu öğretim elemanını,” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı, öde-

me şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen üc-
retlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz. 

(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerinin Üniversite tara-
fından ilan edilen tarihlerde yerine getirilmemesi halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

(3) Üniversiteye yeni kayıtlanan öğrencilerden veya Üniversiteye devam eden öğren-
cilerden kayıt sildirme başvurusunu akademik takvimde ilan edilen derslerin başlangıç tarihine
kadar yapanlara, ödedikleri öğrenim ücreti üzerinden yıllık öğrenim bedelinin %15’i kesilerek
kalan miktar iade edilir. Derslerin başlangıç tarihinden sonra kayıt sildirme başvurusunu yapan
öğrencilerin ise ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.  

(4) Bu maddenin uygulanmasında kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı tarih esas alı-
nır. Kayıt sildirme hali için belirlenmiş olan ödeme yükümlülüklerinden fazla ödeme yapmış
olanlara, ödeme yükümlülüğünde oldukları meblağ mahsup edildikten sonra kalan kısım yazılı
talepleri üzerine iade edilir.   

(5) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt olan öğrencilerin ilgili dönem için
ödedikleri öğrenim ücretinin tamamı iade edilir.   

(6) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler uzaklaş-
tırma cezası aldıkları döneme/dönemlere ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Bu öğ-
rencilere bu döneme/dönemlere ilişkin ücret iadesi yapılmaz.” 
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 7- (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğren-

cilik haklarından yararlanabilmesi için Üniversite tarafından akademik takvimde tanımlanan
tarihlerde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş ve kaydını yaptırmış
olması şarttır.”  

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(6) Azami öğrenim süresi içinde, bütün derslerinden başarılı olduğu halde sadece bir

intörnlük dersini tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci takip eden ilk intörnlük döne-
minde intörnlük dersinin kaç hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl lisans programları
yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen İEÜ kredi saat ücreti üzerinden 3 IEU
kredilik ücreti öder.  Burs ve indirimlere ilişkin olarak Üniversite tarafından belirlenen yönerge
kapsamında bursları/indirimleri olan öğrencilerin, burs ve indirim oranları intörnlük dersi ücreti
hesabında dikkate alınır.” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin intibak işlemleri Senato tarafından

belirlenen esaslara göre intibak komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Öğrenciler eşdeğer kabul
edilen dersler dışında kalan tüm dersleri almakla yükümlüdür. Klinik eğitime intibakları yapılan
öğrencilerin klinik öncesi eğitimde eksik kalan dersleri öncelikle tamamlaması gereklidir.” 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Değişim programları ve özel öğrenciler  
MADDE 10- (1) Özel öğrenciler, İEÜ’de herhangi bir ön lisans ya da lisans programına

kayıtlı olmayan, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup sınırlı
sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. 

(2) Özel öğrencilerin derslere kabulü Dekanlık önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenir.  

(3) Özel öğrenciler, İEÜ öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Ancak diğer hususlarda İEÜ öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir.
Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları
notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi
göstermez. 

(4) Özel öğrenciler, İEÜ tarafından belirlenen ücreti öderler.  
(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, İEÜ Tıp Fa-

kültesinden ders alabilmeleri için İngilizce yabancı dil düzeylerinin Senato tarafından belirlenen
yeterlilik koşullarını sağladığını belgelemeleri gerekir.  

(6) Özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders
veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Özel
öğrenciliğe ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.   

(7) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka
bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi
hususlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki
yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından
belirlenir.” 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 11- (1) Fakülte için normal eğitim-öğretim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı

hariç, altı yıl (on iki yarıyıl), azami eğitim-öğretim süresi, dokuz yıl (on sekiz yarıyıl)’dır.
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(2) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
(3) Öğrencilerin ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar

normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.  
(4) Yatay geçiş ve çift ana dal eğitimi ile bu programların azami öğrenim süreleri hak-

kında Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri uygulanır.  
(5) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm de-

ğiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programla-
rında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dâhil edilir. 

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir. 

(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri azami öğrenim
süresinden sayılır. 

(8) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.
Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun
kararıyla uzatılabilir:  

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

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

(9) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre öğretim süresine
dahildir.  

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

(11) Bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın öğrenciler azami öğrenim
süreleri içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır. Azami öğrenim süresi içinde mezun ola-
mayan ve mezun olmak için azami beş dersi kalan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Hü-
küm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

(12) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezuniyeti için sadece alması gereken
ve/veya alıp başarısız olduğu en fazla iki intörnlük dersi kalan öğrenciler, intörnlük derslerinin
kaç hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli
Heyet tarafından belirlenen kredi saat ücreti üzerinden her biri için 3 IEU kredilik ücreti öderler.
Bu durumda olan öğrenciler Üniversitenin burs ve indirimlere ilişkin olarak belirlediği yönerge
kapsamında aldıkları burs ve indirimlerden yararlanamazlar.  

(13) Azami süreler içinde; öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenme-
mesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversitenin kararı ve YÖK’ün onayı
ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kayıt yenilenmemesi durumunda
öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.  

(14) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programla ilişiği kesilir.  

(15) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde Üniversitenin yapacağı sınavlara alı-
nırlar. Sınavların sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve yü-
rürlükteki esaslara göre öğrenim ücretlerini ödeyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.
Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. 
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(16) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan program-
lara yerleştirilmesine ilişkin hususlar Yükseköğretim Kurulu ve/veya Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.” 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Evre 2 sürecinde, ulusal/uluslararası işbirlikleri kapsamında kurum dışı alınan eği-

timler ilgili kurumun eğitim dilinde yapılabilir.” 
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 13- (1) Akademik takvim Fakülte Kurulunun önerisi ile Senato tarafından

belirlenir ve duyurulur. 
(2) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya

cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.” 
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıda şekilde de-

ğiştirilmiştir. 
“(2) Anadili Türkçe olmayan öğrencilerin; YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara

uygun olarak Türkçe yeterlik belgesini almaları gerekir.” 
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve be-

şinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(2) Uygun görülen dersler işbirliği protokolleri kapsamında diğer üniversitelerden de

alınabilir. Bu uygulamalara yönelik işleyişler Fakülte Kurulu tarafından tanımlanır. Bu kurum-
lardan alınan derslerin kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile öğrencinin yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Buna ilişkin diğer esaslar Fakülte önerisiyle
Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler eğitim programının gereklilikleri doğrultusunda farklı
kurumlarda uygulama yapabilir.  

(3) Fakülte öğrencilerinin Üniversite dışında ders alma başvuruları, ilgili mevzuat çer-
çevesinde Fakültenin eğitim programına uygunluk şartı gözetilerek Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından onaylanır.  

(4) Uygun görülen dersler veya bazı derslerdeki eğitsel etkinliklerin bir kısmı Fakülte
Kurulunun gerekçeli önerisi ve Senatonun onayı üzerine uzaktan eğitim yöntemiyle verilebilir. 

(5) Eğitim-öğretim programlarının uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri so-
runların çözümünde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.” 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 17- (1) Gereksinimlere göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçici çalışma

grupları veya yeni kurullar oluşturulabilir. Bu kurulların ve üyelerinin görevleri, yetkileri, so-
rumlulukları ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.” 

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve altıncı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin ta-
mamı ile laboratuvar, uygulama ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.” 

“(3) Altı yıllık eğitim-öğretim programında ders ve uygulama kredileri her yıl 60 AKTS
olmak üzere toplam 360 AKTS’dir.”  

“(5) Bir öğrencinin alacağı normal ders yükü öğretim planlarında belirtilir. Öğrenciler,
üst sınıftan zorunlu Fakülte derslerini alamazlar.  

(6) Öğrenciler, normal ders yüküne ilave olarak; ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersleri
alabilirler.” 
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MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 20- (1) Öğrencilerin Evre 1’de kuramsal eğitim etkinliklerinin en az %70’ine,

uygulamalı eğitim etkinliklerinin %80’ine katılması, Evre 2’de tüm eğitim etkinliklerinin en
az % 80’ine ve Evre 3’te en az %90’ına katılması gerekir.  

(2) Öğrencilerin devam durumları Üniversite genelinde belirlenen kurallara uygun ola-
rak izlenir. Sağlık raporu ve disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun
bir derse; ilgili mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde devam yükümlülüğünü yerine getir-
meyen öğrenci devamsız notu (NA) alır. Devamsız notu alan öğrenciler, dersi başarılı olana
kadar tekrar almakla yükümlüdür.” 

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(2) Mazeretlerle ilgili başvuru; mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü
içinde Dekanlığa yapılır. Öğrencilerin mazeret durumları, Fakülte Yönetim Kurulunda ilgili
mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.” 

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı,
yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on dördüncü fıkraları ile on beşinci fıkrasının (ç) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Evre 1’de ilgili yarıyıl, Evre 2’de ilgili yıl sonunda Fakülte dersinden/derslerinden
devam koşulunu yerine getiren ancak dersten/derslerden “DC”, “DD”, “FD” veya “FF” notu
olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır. 

(4) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato ta-
rafından belirlenir. 

(5) Öğrencilerin başarı durumu Evre 1’de yarıyıl, Evre 2’de yıl sonunda öğrencilerin
genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.  

(6) Öğrenciler, birinci sınıfın sonunda, notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterli-
likle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,50 ise ikinci sınıf
derslerini almaya hak kazanır. Genel not ortalaması en az 1,50 olsa dahi Fakülte zorunlu ders-
lerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu alan öğrenciler, öncelikli olarak bu dersleri alıp
başardıktan sonra ikinci sınıfa ait Fakülte zorunlu derslerini almaya hak kazanırlar. Ortak zo-
runlu dersleri “FF”, “FD” veya “NA” notu olanlar bu dersleri üçüncü sınıf sonuna kadar ba-
şarmakla yükümlüdür. Ders tekrarı yapan öğrenciler, üst sınıftan seçmeli ders alabilirler. 

(7) Öğrenciler, ikinci sınıf sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle
değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,70 olanlar üçüncü sınıf
derslerini almaya hak kazanırlar. Genel not ortalaması en az 1,70 olsa dahi Fakülte zorunlu
derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu alan öğrenciler, öncelikli olarak bu dersleri
alıp başardıktan sonra üçüncü sınıfa ait Fakülte zorunlu derslerini almaya hak kazanırlar. Ders
tekrarı yapan öğrenciler, üst sınıftan seçmeli ders alabilirler. 

(8) Öğrenciler, üçüncü sınıf sonunda notla ölçülen zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu
tüm derslerden en az “DD”, yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not or-
talaması en az 1,80 olanlar dördüncü sınıf derslerini almaya hak kazanırlar.  

(9) Dördüncü ve beşinci sınıflar birlikte değerlendirilir. Öğrenciler, beşinci sınıf sonun-
da notla ölçülen derslerden en az “DD”, yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve
genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler intörn olmaya hak kazanır. Öğrenciler, dördüncü
veya beşinci sınıflarda “FF”, “FD”, “NA” veya “U” notu olan dersleri, başarılı oluncaya kadar
almakla yükümlüdürler.  

(10) Altıncı sınıf dersleri yeterliliğe dayalı olarak değerlendirilir ve bunların tamamın-
dan “S” notu alan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. “U” notu alanlar bu dersi başarılı
oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.” 
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“(14) NA (devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uy-
gulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere ders koordinatörü tarafından takdir
olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.” 

“ç) I (eksik) notu, ders koordinatörünün kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için ge-
rekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. “I” notunun, ders notlarının son veriliş ta-
rihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu
süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki yarıyıl ders kayıtlarının başlama ta-
rihinden önce yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler ders koordinatörünün önerisi
üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen
“I” notu, “FF” veya “U” notuna dönüşür.” 

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 27- (1) Fakülte dersleri için kullanılacak değerlendirme yöntemleri ve bun-

ların tarihleri ilgili derslerin başında ilan edilir. Fakülte derslerinin final ve bütünleme sınav
tarihleri Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilir. Yapılacak tüm sınavların
yer ve zaman bilgileri resmi iletişim kanalları aracılığı ile duyurulur. 

(2) Sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar gün-
lerinde de yapılabilir. 

(3) Öğrencilerin başarı değerlendirmeleri farklı ölçme yöntemleri kullanılarak yapılır.
(4) Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Kabul edilen bir

mazeret dışında, sınavın kuramsal ve uygulamalı kısımlarından herhangi birine girmeyen öğ-
rencinin notu sıfır kabul edilir.” 

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınav soruları ve sonuçlarına itiraz 
MADDE 28- (1) Öğrenciler sınav sonuçları veya dönem sonu ders notları hakkındaki

itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu
itirazlar ilgili ders koordinatörü tarafından gözden geçirilir ve varsa düzeltme istemi, Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

(2) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi
dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir. 

(3) Öğrenciler sınav soruları hakkındaki itirazlarını, sınav bitiminden sonra 24 saat içe-
risinde ders koordinatörüne yaparlar. Bu itirazlar soru sahibi olan öğretim elemanı tarafından
incelenerek değerlendirilir. Değişiklik gerekiyorsa düzeltme ders koordinatörü tarafından ya-
pılır ve öğrencilere ilan edilir.” 

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Ölçme-değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması 
MADDE 36- (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav belgeleri, ödev, proje ve

benzeri evrak, son işlem gördükleri tarihten itibaren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yük-
seköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.” 

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi  yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ HÜCRESEL GÖRÜNTÜLEME 

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hücresel

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

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hücresel Görüntü-

leme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
c) Merkez (HÜGÖM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hücresel Görüntüleme Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Merkezin amacı; moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, biyoteknoloji,

biyomühendislik ve ilgili alanlarda in vitro ve in vivo hücre ve/veya model organizma görün-
tüleme, ayrıştırma, manipüle etme ve benzeri konularda ileri düzey araştırmalar için altyapı,
cihaz ve uzmanlık sağlamak, test ve analiz hizmeti sunmak, araştırma projeleri geliştirmek ve
yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, biyoteknoloji, biyomühendislik ve ilgili

alanlarda in vitro ve in vivo hücre ve/veya model organizma görüntüleme, ayrıştırma, manipüle
etme ve benzeri ileri düzey araştırmalar yapmak.

b) Merkezin amacına uygun alanlarda yürütülen lisansüstü tez çalışmalarını, araştırma
ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek. 
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c) Merkezin amacına uygun  alanlarda ulusal ve uluslararası araştırma projelerini, bu
alanlar temel alınarak oluşturulan disiplinler arası ve çok disiplinli projeleri teşvik etmek, des-
teklemek ve/veya yürütmek.

ç) Enstitü dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından Merkezin amacına uygun  alanlarda
yapılan eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik destek ve hizmet vermek.

d) Merkezin amacına uygun alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; bilim-
sel toplantı, kurs, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

e) Merkezin amacına uygun  alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası araştırma
kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili deneyimi bulunan Enstitünün

tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev
süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi sona ermeden aynı usulle
görevden alınabilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Enstitü öğretim elemanları arasından
bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görev-
lendirilir. Görev süresi sona eren Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekti-
ğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunamadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de

aldıktan sonra Rektöre bilgi vermek.
d) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.
e) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak çalışmalar ve verilecek hizmetlere ilişkin pro-

tokoller hazırlamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işleyişi sağlamak.
f) Her yıl sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim

Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Enstitüde tam zamanlı ça-

lışan, moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, biyoteknoloji, biyomühendislik ve ilgili alanlarda
yayınları, araştırmaları, uygulama deneyimi ve çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasın-
dan Rektör tarafından doğrudan görevlendirilen bir, Fen Fakültesi öğretim elemanları arasından
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Fen Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilen dört kişi arasından
Rektör tarafından görevlendirilen iki, Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları arasından Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı tarafından Fakülte Kurulu görüşü alınarak önerilen dört kişi ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam altı üyeden
oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler
aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla
bir süre ile Enstitü dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantısına iki kez
üst üste veya aralıklı olarak toplam üç kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği düşmüş
sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma ilkelerini belirlemek.
c) Merkeze bağlı altyapı ve cihazların kullanım ilkelerini belirlemek.
ç) Merkezin yürüttüğü ve destek verdiği projelerin yürütülmesini sağlamak amacı ile

protokoller düzenlemek.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Enstitü içinden veya dı-

şından Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu kurumları ve özel
kuruluşların temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen en az altı en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak Merkezin
yıllık faaliyet programını değerlendirir, araştırma, geliştirme ve danışmanlık çalışmaları hak-
kındaki görüşlerini bildirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13- (1) Merkez tarafından önerilen ve yürütülen projeler kapsamında alınan

her türlü sarf malzemesi, ekipman ve demirbaşlar projeler tamamlandıktan sonra Merkezin
kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi 
MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Personel ihtiyacı
MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek-

törü yürütür.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (NKUZEM): Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, ya-

yımlamak.
b) Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak,

geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.
c) Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki

bilgi güncellemesine yardımcı olmak.
ç) Güncel teknolojilerin yer aldığı çoklu ve etkileşimli ortamlar aracılığıyla uzaktan

eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesi-

mine yönelik diploma ve sertifika programları düzenlemek.
e) Uzaktan eğitim alanındaki gelişmelere katkıda bulunabilmek için ilgili mevzuat hü-

kümleri kapsamında Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar ara-
sında bilgi birikimi paylaşarak iş birliği yapmak.

f) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilmesi uygun görülen sertifika prog-
ramları ile seminer ve kursların açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

g) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına teknik destek sağlamak.
ğ) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, tek-

nik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirler
almak.

h) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin
etmek ve yönetimini gerçekleştirmek. 
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Uzaktan eğitim yoluyla, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı önlisans, lisans ve li-

sansüstü programlara yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, gö-

revlendirmek ve koordinasyonunu sağlamak.
ç) Uzaktan eğitim yöntemi ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs, seminer, kon-

ferans ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.
d) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak.
e) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önermek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygula-
malarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere uzaktan eğitim
yoluyla verilecek yaşam boyu eğitim ve derslerin projelendirilmesini ve yürütülmesini sağla-
mak.

ğ) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer
yükseköğretim kurumları için imkanlar dahilinde dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

h) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler
ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

ı) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitim ile ilgili her türlü
güncellemeyi sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

i) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca ka-
rarlaştırılan ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim
elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ona-
yına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.
Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdürün gö-
revde bulunmadığı zamanlarda Müdüre, vekâlet verdiği müdür yardımcısı vekâlet eder. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faa-

liyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları

ve diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin
koordinasyonu sağlamak.
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f) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözleşmeler hazırlayarak Rektörün onayına
sunmak.

g) Personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
ğ) Her yıl sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporu sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.
Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait
çalışma programını düzenlemek.

b) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri
belirlemek.

c) Merkezin bütçesini hazırlamak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin veya istekleri halinde diğer

üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş
veya uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına
görevlendirilen en fazla 5 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında her yıl en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlen-

dirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18- (1) 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık

Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 15397 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 15400 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 15401 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 15222 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15325 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15326 
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15377 

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

 
 15385 

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

 
 15394 

—— • —— 
Alanya 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15376 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SÜRE UZATIM İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, 
İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İŞİ İHALESİ 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 15.08.2022 tarihinde ihale ilanına çıkılan Ankara-Kırıkkale-
Delice Otoyolu işine ait daha önce 15.12.2022 Saat:10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 
22.02.2023 Saat:10.30 olarak revize edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 
 15363/1-1 

—— • —— 
SÜRE UZATIM İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
ANTALYA-ALANYA OTOYOLU 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, 
İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İŞİ İHALESİ 

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 15.08.2022 tarihinde ihale ilanına çıkılan Antalya-Alanya 
Otoyolu işine ait daha önce 16.12.2022 Saat:10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 
23.02.2023 Saat:10.30 olarak revize edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 
 15364/1-1 

—— • —— 
EÜAŞ KRALKIZI HES'E KONTROL SİSTEMLERİNİN KURULMASI PROJESİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 
1. İKN NO: 2022/1357348 
2. Eüaş Kralkızı Hes'e Kontrol Sistemlerinin Kurulması Projesi ihalesi yapılacaktır.  
3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 20 Aralık 2022 Salı günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan 
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 15355/1-1 
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1 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
1 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 : 2022/1364687 
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 : 1 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

 1 Torasik Biyoelektrik Empedans Cihazı 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 : 20.12.2022 Salı 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, 
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. 
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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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

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

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

4.3.2.2. 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 
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 20.12.2022 Salı 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. 
    15374/1-1 

 



12 Aralık 2022 – Sayı : 32041 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

4 KALEM BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:  
4 kalem Bilgisayar ve Ekipmanları 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 : 2022/1364476 
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 : 4 kalem Bilgisayar ve Ekipmanları Alımı 

1 Dizüstü Bilgisayar 2 adet 
2 İş İstasyonu 1 adet 
3 Masa Üstü Bilgisayar  7 adet 
4 Sunucu 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 : 21.12.2022 Çarşamba günü saat 10.00 
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, 
 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. 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, 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. 
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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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

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

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

4.3.2.2. 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 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. 

4.3.2.3. İstekli, liste de 1. 2. ve 3. kalem için ilgili WEB sitesinden alınan sertifika EPEAT 
GOLD ve ENERGY STAR belge veya belgelerini teklif zarfında sunmalıdır. 

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 21.12.2022 Çarşamba günü saat 10.00’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. 
 15403/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili 
yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de 
yayımlandığı tarih itibariyle başlar 20. günün mesai saati bitiminde sona erer.  

İLAN 
NO 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANA BİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ÖZEL ŞARTLAR 

A22- 
05/01 

Denizcilik 
Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makineleri 

Müh. 

Gemi 
Hidromekaniği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 
derecelerini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği ve/veya Gemi ve Deniz 
Teknolojisi Mühendisliğinden almış olmak. 
İlgili alanlarda akademik çalışmaları 
bulunmak. 

A22- 
05/02 

Denizcilik 
Gemi İnşaatı ve 
Gemi Makineleri 

Müh. 
Gemi İnşaatı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 
derecelerini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 
Mühendisliği ve/veya Gemi ve Deniz 
Teknolojisi Mühendisliğinden almış olmak. 
İlgili alanlarda akademik çalışmaları 
bulunmak. 

A22- 
05/03 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Bilimleri 

Doçent 1 

Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği, 
lisansüstü derecelerini Bilgisayar Bilimleri, 
Doçentlik derecesini Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği alanında almış olmak. 
Kablosuz algılayıcı ağlar konularında 
çalışmaları olmak. 

A22- 
05/04 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Donanımı 

Doçent 3 

Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, 
Doçentlik derecesini Bilgisayar Bilimleri ve 
Mühendisliği alanında almış olmak. Bilgi 
güvenliği ve Kriptoloji konularında çalışmaları 
olmak. 

A22- 
05/05 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Matematik 
Analiz ve 

Fonksiyonlar 
Teorisi 

Doçent 2 

Lisans, lisansüstü ve doçentlik derecelerini 
Matematik alanında almış olmak. Sabit 
nokta ve en iyi yakınlık noktası sonuçları 
konularında çalışmaları olmak. 

A22- 
05/06 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Metalurji ve 
Malzeme 

Mühendisliği 
Malzeme Doçent 2 

Lisans, lisansüstü ve doçentlik derecesini 
Makine Mühendisliği alanından almış olmak. 
Kompozit malzemelerde hasar analizi 
konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders 
verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

A22- 
05/07 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Makine 
Mühendisliği 

Termodinamik Doçent 1 

Lisans, lisansüstü ve doçentlik derecesini 
Makine Mühendisliği alanında almış olmak. 
Türbülanslı akış ve doğal taşınım konularında 
çalışmaları olmak. 
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A22- 
05/08 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Makine 
Mühendisliği 

Termodinamik 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 

Doktora derecesini Makine Mühendisliği 
alanında almış olmak. İzogeometrik analiz 
ve türbomakinelerde akış hesaplamaları 
konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders 
verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

A22- 
05/09 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Makine 
Mühendisliği 

Otomotiv 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine 
Mühendisliği alanından almış olmak. 
Yangın ve döner pistonlu motorlar 
konularında çalışmaları olmak. 

A22- 
05/10 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Mekatronik 
Mühendisliği 

Elektronik 
Sistemleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 
Lisans ve lisansüstü derecelerini Mekatronik 
Mühendisliği alanında almış olmak. Sürü 
robotiği konularında çalışmaları olmak. 

A22- 
05/11 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Endüstri 
Mühendisliği 

Yöneylem 
Araştırması 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Endüstri 
Mühendisliği alanından almış olmak. Robotik 
montaj, görüntü işleme ve endüstri 4.0 
konularında çalışmaları olmak. 

A22- 
05/12 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Endüstri 
Mühendisliği 

Yöneylem 
Araştırması 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Endüstri 
Mühendisliği alanından almış olmak. Tam 
sayılı programlama ve metasezgisel 
konularında çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

A22- 
05/13 

İnsan ve 
Toplum Bilimleri 

Psikoloji 
Endüstri ve 

Örgüt Psikolojisi 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 

Lisans ve lisansüstü derecelerini Psikoloji 
alanından almış olmak. Sosyal-kültürel 
psikoloji ve işe yabancılaşma konularında 
çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme 
yeterliliğine sahip olmak. 

A22- 
05/14 

İnsan ve 
Toplum Bilimleri 

Psikoloji Klinik Psikoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 

Lisans derecesini Psikoloji, lisansüstü 
derecelerini Klinik Psikoloji alanından almış 
olmak. Klinik psikoloji ve obsesif kompulsif 
bozukluk konularında çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip 
olmak. 

İSTENEN BELGELER 
1. Özgeçmiş 2. e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu belge 

ya da onaylı diploma fotokopileri (Yurtdışı 
mezuniyetlerinde ayrıca denklik belgesi) 

3. Bir adet fotoğraf 4. Yayın listesi 
5. Yabancı dil belgesi 6. Faaliyet Puanları Beyan Formu 
7. Doçentlik belgesi (doçent adaylarından) 8. Asgari Şartlar Beyan Formu 
9. Hizmet Belgesi (daha önce kamu kurumunda çalışmış 
veya halen çalışıyorsa 

10. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

11.Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) 12.Mal bildirimi (açıktan veya yeniden atanacaklar için) 
13.Sağlık raporu (açıktan veya yeniden atanacaklar için ) 14. Adli sicil belgesi (açıktan veya yeniden atanacaklar için) 
15.1 adet USB ya da CD/DVD içerisine 1-9 arasındaki belgeler ile 10-14 arasındaki belgeler ayrı ayrı sıkıştırılmış 
şekilde kaydedilerek teslim edilecektir. 
16.Yukarıdaki belgelerin tamamı (1-14) ayrıca basılı olarak teslim edilecektir. 
17.Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (2) iki adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış 
olarak kaydedilip teslim edilecektir. 
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AÇIKLAMALAR: 
 Doçent kadrosu başvuruları için Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına); Dr. Öğr. 

Üyesi kadrosu için ilgili Fakültelere; internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede 
istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Eksik ve onaysız 
belgelerle, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

 Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 
e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” başvuru formuna ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Yabancı 
ülkelerden alınan diploma ve doktora belgesinin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya 
Üniversitelerarası kurulca onaylanmış olması şarttır 

 Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki bilgilendirmeler 
www.btu.edu.tr adresinden yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Başvuru vb. 
konularla ilgili bilgi almak için ilgili birimin iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası 
üzerinden ulaşılabilir. 

NOTLAR: 
1- Doçent kadroları daimi statüdedir. 
2- Rektörlük, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
İlan olunur. 15350/1-1 

—— • —— 
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından: 
MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIMI 
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 

10 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. 
Şartları sağlayan adayların, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Hizmeti veya 

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 
(www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIMI 

ÇALIŞTIRILACAĞI İL OKUL BÖLÜMÜ ADEDİ 

ANKARA İSTATİSTİK 3 

ANKARA İKTİSAT 2 

ANKARA MATEMATİK 1 

ANKARA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2 

ANKARA 
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ, 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
2 

TOPLAM 10 

    15383/1-1 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih 
ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 06.01.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet 
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

İş Tanımı Adet 
Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Katsayısı Tavanı 
Çalışma Süresi 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 
Sistem Uzmanı 1 2,0 katına kadar Tam Zamanlı 

ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına 
(KPSS) ait KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 
adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel 
şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar 
arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim 
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. Sıralamaya göre son sırada 
aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul 
edilecektir. 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını 
geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 
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belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı 
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim 
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir) 

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, 
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak, 
g) Süresi içinde başvurmak. 
ğ) Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır. 
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - 2,0 Katına Kadar) 
1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine 

sahip olmalıdır. 
2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım 

ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir. 
3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hâkim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme 

süreçlerine dahil edebilmelidir. 
4. Çok katmanlı yazılım mimarisi ve SOA hakkında deneyimli olmalıdır. 
5. Nesneye Yönelik Programlama (OOP) mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun 

kodlama yöntemlerini seçebilmelidir. 
6. Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve bunları 

yazılım içerisinde doğru biçimde kullanabilmelidir. 
7. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans 

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir. 
8. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir. 
9. PHP veya C# veya Java programlama dillerinden birini iyi derecede bilmek. 
10. ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core ve/veya PHP ve/veya Java(SP/Servlet, JSF, 

Spring, Spring Boot) ile en az 500 (beş yüz) kullanıcılı proje geliştirdiğini belgelendirmelidir. 
11. Tercihen Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak 

proje geliştirmiş olmak, 
12. Restful, SOAP gibi web api teknolojilerine iyi derecede hakim olmalıdır. 
13. Vue.JS veya React JS kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır. 
14. Node.Js kullanarak sunucu tarafında çalışan javascript uygulamaları yazabilmelidir. 
15. Microsoft SQL, PostgreSQL, MariaDB ve NoSQL veri tabanlarından biri hakkında 

iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır. 
16. GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli 

olmalıdır. 
17. Kubernetes veya Docker gibi sanallaştırma ortamlarında yazılım geliştirme 

yapabilmelidir. 
18. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır. 
19. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. 
20. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
21. Dokümantasyona ve düzenli raporlamaya önem vermeli, yoğun iş temposuna uyum 

sağlayabilmelidir. 
22. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
23. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır. 
24. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 
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SİSTEM UZMANI (1 Kişi - 2,0 Katına Kadar) 
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 3000 (üç bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı veya Network Uzmanı 
olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 

2. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event 
Management) konularında tecrübe sahibi olmak, 

3. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, 
antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, 

4. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware 
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 

5. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 
6. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri 

hakkında bilgi sahibi olmak, 
7. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 
8. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak, 
9. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek, 
10. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi 

yapabilmek, 
11. Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları 

doğrulayabilmek, 
12. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi 

sahibi olmak, 
13. Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak, 
14. Ağ haritalaması yapabilmek, 
15. Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara 

sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak, 
16. Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri 

tabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek, 
17. Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) eğitimi almış olmak tercih sebebidir, 
18. Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
19. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 
20. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 
SINAV KONULARI 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 

PHP/C#/Java Programlama Dili, SQL, GIT, Javascript, Html, 
Css, Web API, jQuery, Nesne yönelik programlama tasarım 
ve araçları, Katmanlı yazılım mimarisi, Yazılım Geliştirme 
metodolojileri. 

Sistem Uzmanı 
Kali Linux, Linux Server, SAN Anahtarlama, Python Script ve 
Bash Script, Sanallaştırma Sistemleri, Sızma Testleri 
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III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
Adaylar başvurularını 12.12.2022 - 26.12.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

https://ilan.comu.edu.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre 
içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece 
online olarak (https://ilan.comu.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler 
yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen 
şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online 
olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce 
adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.) 

Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine 
başvurulabilecektir. 

-Başvuru için sisteme yüklenmesi gereken belgeler; 
1. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine bildiğine ilişkin belge veya belgeler 

(Transkript belgesi de kabul edilecektir.), 
2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve 
ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 
(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 
özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim 
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.), 

3. Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla 
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge, 

4. Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş, 
5. Varsa KPSS sonuç belgesi 
6. Varsa Yabancı Dil Belgesi 
7. Adli Sicil Belgesi: Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet 

çıktısı kabul edilmektedir. 
8. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: QR kodunu içeren 

e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir. 
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir. 
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki 

üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının 
değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında 
bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek 
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu 
olacaktır. 

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” 
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen (taslak) hiçbir başvuru değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. 
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IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli 

Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS 
dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre 
belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Her bir başvuru grubu için 
ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım 
yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Üniversitemiz tarafından 
gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı 
olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate 
alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 
(sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Yukarıdaki değerlendirmeye göre yazılı sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar 
06.01.2023 tarihinde personel.comu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı/uygulama sınavı 06.01.2023 saat 09:00’da, sözlü sınav 06.01.2023 tarihinde saat 

14:30’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (Terzioğlu yerleşkesi Turizm Fakültesi 4. Kat 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası) yapılacaktır. 

VI. SINAV ŞEKLİ 
Yapılacak sınavlar yazılı/uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. SINAVLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü 
puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit 
edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı 
kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir. 

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 11.01.2023 tarihinde 

personel.comu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 
yapılmayacaktır. 

VIII. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının 
(belirlenen ücret tavanı 16.277,45₺’dir. Alınacak Adaylar belirlenen tavan ücretinin 2 (iki) katı 
alacaktır.) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak 
Üniversitemiz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları 
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, 
yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır. 

IX. DİĞER HUSUSLAR 
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

İlan olunur. 15130/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü 
Bölüm / 

Anabilim 
Dalı 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Nitelikler 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji 
Bölümü 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Klinik Psikoloji alanında doktora 

yapmış olmak. İlgili alanda yayınlanmış 
en az bir makalesi olmak (hakemli). 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK formatında) ve Eserler Listesi 
- Kimlik fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli sicil belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları 
- Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları, 
- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik 

Belgesi 
- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge – İngilizce  
Açıklama: 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 

oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
formu vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://hr.ihu.edu.tr/tr/kvkk-aydinlatma-
metni linki üzerinden ulaşılabilmektedir.) 

- 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olması gerekmektedir. 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen 
kampüs adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 12.12.2022  
Son Başvuru Tarihi : 26.12.2022 
 15411/1-1 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2022 – Sayı : 32041 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 
kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. 

Başvuru Evrakları: 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.), 
2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu ( Örneğine 

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 
3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, 
4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı 

veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 
5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından 
ulaşılabilir), 

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ 
adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
(https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 
9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
10. Kimlik Fotokopisi 
11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 
12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet), 
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e-
Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

14. İlanın bir adet fotokopisi. 
15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 

6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme 
dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.) 

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

Hesaplaması Formu, 
- Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu 
- Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname) 
- Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma 

eseri ayrıca belirtilmelidir.) 
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Açıklamalar: 
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 
2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 
3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 

yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır. 

5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 
15. (onbeşinci) gündür. 

6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 
bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, 
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 
eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 
%30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 
bulunmamaktadır. 

8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 
girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar 
kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire 
Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir. 

9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 
https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 
Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 
yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 
üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari 
kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 

10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 
21.03.2022 tarihli, E.20148 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 
16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla ve 15.08.2022 tarihli, E.57078 sayılı 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 03.08.2022 tarihli Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde 
yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir. 

12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 12.12.2022 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 26.12.2022 (mesai saati bitimi itibariyle) 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
ANABİLİM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Göğüs Cerrahisi PROFESÖR 1 
Erişkin ve Pediatrik hastalarda minimal 
invazif timüs cerrahisi alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1 
Çocuk Kardiyoloji Yan Dal Uzmanlığını almış 
olup, Fetal Görüntüleme alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Beyin ve Sinir Cerrahisi PROFESÖR 1 
İntraoperatif görüntüleme ve mikrocerrahi 
alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Gliomlann moleküler sınıflanması alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Genel Cerrahi PROFESÖR 1 
Travma Acil Cerrahi ve Girişimsel Endoskopi 
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Genel Cerrahi DOÇENT 1 
Endoskopik submukozal diseksiyon alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları 

DOÇENT 1 
Konsültasyon liyezon psikiyatrisi ve 
nörogelişimsel bozukluklar alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Nöroloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

İleri nörogörüntüleme yöntemleri alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Tıbbi Patoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patoloji 
ve Moleküler Patoloji alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

İç Hastalıkları 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 Hematoloji yan dal uzmanlığını almış olmak. 

İç Hastalıkları 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 
yan dal uzmanlığını almış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Genel Türk Tarihi PROFESÖR 1  

Eski Türk Edebiyatı 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Arapça Mütercim ve 
Tercümanlık 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Eskiçağ Tarihi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  
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FEN FAKÜLTESİ 
Atom ve Molekül Fiziği PROFESÖR 1  

Atom ve Molekül Fiziği 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Molekül fiziği ve peptitlerin moleküler 
modellenmesi alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Zooloji DOÇENT 1 
Gelişim Biyolojisi alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Cebir ve Sayılar Teorisi DOÇENT 1 
Grup teorisi alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Uygulamalı Matematik DOÇENT 1 
Gecikmeli Sistemlerin Dinamik analizi 
alanında bilimsel çalışma yapmış olmak. 

Analiz ve Fonksiyonlar 
Teorisi 

DOÇENT 1 
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Analiz ve Fonksiyonlar 
Teorisi 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Harmonik Analiz alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Astrofizik 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Galaksi astronomisi alanında bilimsel 
çalışmaları olmak. 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

Yönetim Bilişim Sistemleri PROFESÖR 1 
Teknoloji Yönetimi ve Robotlaşmanın 
Piyasalara Etkisi alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Endüstri İlişkileri DOÇENT 1 
Esneklik ve iş mücadeleleri alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Muhasebe DOÇENT 1 
Denetim alanında bilimsel çalışmalar yapmış 
olmak. 

Yönetim ve Organizasyon DOÇENT 1 
Girişimcilik alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

İnsan Kaynakları ve 
Yönetimi 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

Yöneylem 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Makroekonometrik Modeller alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

İktisat Sosyolojisi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

İktisat Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Finans 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Kripto para alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

Mali Hukuk 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Mali Hukuk alanında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmasötik Toksikoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Protetik Diş Tedavisi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

İŞLETME FAKÜLTESİ 

İnsan Kaynakları Yönetimi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Yönetim Bilimleri 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Hukuk Bilimleri PROFESÖR 1  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
İslam Felsefesi DOÇENT 1  
Hadis DOÇENT 1  

Din Eğitimi 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

Türk İslam Edebiyatı 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1  

İslam Hukuku 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
2  

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İç Mimarlık PROFESÖR 1 
İç Mekan Araştırmaları ve Mekan Performansı 
ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Su Ürünleri Hastalıkları DOÇENT 2  
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ    
Hemşirelikte Yönetim DOÇENT 1  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Temel Onkoloji 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 Sağlık Fiziği Bilim Dalı için. 

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ 
Nadir Hastalıklar PROFESÖR 1  

Pediatrik Temel Bilimler 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 Neonatoloji yan dal uzmanlığını almış olmak. 

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ 

Denizel Çevre 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Deniz Kirliliği Modellemesi alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
Laboratuvar Hayvanları 
Bilimi 

DOÇENT 2  

DUYURULUR. 15338/1-1 
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
657/4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) 
grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 11 sözleşmeli 
personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 5 (Beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl 
kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin 
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

MERKEZ TEŞKİLATI 

İLAN 

SIRA NO 
UNVANI 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 

KADRO 

SAYISI 
ARANAN NİTELİKLER 

1 
Mühendis 

(Maden) 
KPSSP3 4 

-Maden Mühendisliği lisans programından 

mezun olmak. 

2 
Mühendis 

(Çevre) 
KPSSP3 1 

-Çevre Mühendisliği lisans programından 

mezun olmak. 

3 
Tekniker 

(Harita) 
KPSSP93 1 

-Harita, Harita Teknikerliği, Harita ve 

Kadastro önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

4 
Tekniker 

(Maden) 
KPSSP93 1 

-Maden veya Maden Teknolojisi önlisans 

programından mezun olmak. 

5 

Teknisyen 

(Elektrik- 

Elektronik) 

KPSSP94 1 

-Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- 

Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından 

mezun olmak. 

6 
Teknisyen 

(Mobilya) 
KPSSP94 1 

-Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap 

Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve 

İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından 

mezun olmak. 

7 

Teknisyen 

(Seramik ve 

Cam) 

KPSSP94 2 

-Ortaöğretim Kurumlarının Seramik ve Cam 

Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun 

olmak. 

GENEL ŞARTLAR: 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak.  
2- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 
3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak. 
4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak. 
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5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, Ön 
lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 
puan almış olmak. 

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak.  

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 
BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - 

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr 
internet adresi üzerinden 12.12.2022 - 26.12.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. 

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.  

3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 
4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-

Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan 
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 
yükleyeceklerdir. 

5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

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

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

8-Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

1- Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda 
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS 
(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama 
esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 (Beş) katı 

kadarda yedek aday belirlenecektir. 
3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 

gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.mta.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) 
gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde 
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik 
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden 
ulaşabilecektir. 

5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 
hak iddia edemeyecektir. 

6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme 
yapılmış olsa dahi feshedilir. 

7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

İLETİŞİM: 
Adres : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı Çukurambar Mahallesi Dumlupınar 
Bulvarı No: 11   06530 Çankaya/ANKARA 

Bilgi için irtibat telefonu : 0 (312) 201 10 00/Dahili 1145/1147/1096  
E posta adresi : personel1@mta.gov.tr 

    15083/1-1 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2022 – Sayı : 32041 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme 

Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

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

uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

şarttır. 

- Her aday tek bir kadroya başvurabilir. 

- Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar. 

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir. 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların: 1- Başvuru Formu(1) , 2- Doçentlik 

Belgesi, 3- Akademik Değerlendirme Belgesi(2) , 4- Askerlik Belgesi(3,4), 5-Varsa kamu hizmetini 

gösterir hizmet belgesi/e-Devlet hizmet dökümü(3,4) ile birlikte; 

PROFESÖR kadroları için “özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca 

araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, 

sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde 

devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya 

yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 6 (altı) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına, 

DOÇENT kadroları için “özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve 

yayınları” içeren 4 (dört) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadroları için “özgeçmiş, diploma onaylı suretleri(4), bilim 

doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve 

yayınları” içeren 4 (dört) adet CD/USB ile ilgili birimlere, 

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla 

başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması 

ve belgelendirilmesi şarttır. 

(1) Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler 

(2) Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr 

adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama 

kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan 

dilekçesini içeren 1 adet usb teslim edilmesi gerekmektedir. 

(3) Üniversite dışı başvurular için 

(4) Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir. 
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PROFESÖR 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad Der İlan Şartı 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Eğitim Programları ve 

Öğretim 
1 1 

Eğitim felsefesi, İngilizce öğretimi ve öğretmen 

yetiştirme konularında çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi 1 1 

Fen Eğitimi alanında bilimin doğası ve ev ödevleri 

konularında çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eğitimi 
Resim-İş Eğitimi 1 1 

Plastik Sanatlar alanında çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya 1 1 

Kapiler izotakoforetik yöntem, eser elementlerin 

önderiştirilmesi, kromatografik ve spektroskopik 

tayinleri ile ilgili çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya 1 1 

Eser elementlerin atomik spektroskopik ve organik 

bileşiklerin gaz kromatografik tayinleri üzerine 

çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Matematik 
Cebir ve Sayılar 

Teorisi 
1 1 

Modül teori ve soft modüller üzerine çalışmaları 

olmak. 

Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik 1 1 

Uygulamalı matematik ve Volterra integral 

denklemlerin nümerik çözümleri üzerinde çalışmaları 

olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İktisat İktisat Teorisi 1 1 

Gelir, banka karlılığı ve ekonomik özgürlük 

konularında çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Tarih Eskiçağ Tarihi 1 1 

Asur Merkezli Eski Mezopotamya Kültürleri üzerine 

çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Tarih Yakınçağ Tarihi 1 1 

Kızıldeniz ve Doğu Afrika üzerine çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili 1 1 

Toponimi, Onomastik ve Metaleksikografi alanlarında 

çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı 1 1 

Tanzimat Tiyatrosu üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Elektrik Tesisleri 1 1 

Fotovoltaik sistemler ve yakıt hücreleri ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri 1 1 
İletken, fonksiyonel tekstiller ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

Teknoloji Fakültesi 
Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
1 1 

Biyomedikal ve güç elektroniği alanında çalışmaları 

olmak. 

Teknoloji Fakültesi 
Mekatronik 

Mühendisliği 

Mekatronik 

Mühendisliği 
1 1 

Dolgulu kompozitler üzerine çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
1 1 

Çocuk endokrin konularında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik 2 1 Tıbbi Genetik ile ilgili çalışmaları olmak. 
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DOÇENT 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad Der İlan Şartı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler Endodonti 1 2 

Yeniden kanal tedavileri konusunda çalışmaları 
olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Protetik Diş 

Tedavisi 
1 2 

Dar çaplı implantlarda stres ve dental materyallerde 
dekontaminasyon konularında çalışmaları olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Restoratif Diş 

Tedavisi 
1 2 

Başlangıç çürük lezyonlarının tedavisi konusunda 
çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 1 1 
Eğitim denetimi ve örgütsel yapı konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
1 1 

Bireyselleştirilmiş testler ve ölçmede puanlama 
yöntemleri konularında çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

1 1 

Evlilik ve aile sistemleri konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eğitimi 
Resim İş Eğitimi 1 1 

Türk resim sanatıyla ilgili çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eğitimi 
Resim İş Eğitimi 1 1 

Sanat eleştirisi ve felsefesi alanlarında çalışmaları 
olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi 1 2 

Sınıf içi konuşmalar, öğretmen söylemleri ve rolleri 
alanında çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi 1 1 
Sınıf öğretmenliği hayat bilgisi ve değerler eğitimi 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Fizik Matematiksel Fizik 1 1 Rölativistik kuantum kimyası çalışmaları olmak 

Fen Fakültesi İstatistik İstatistik 1 2 
Matris dönüşümleri ve mutlak euler toplanabilme 
üzerine çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Matematik 
Uygulamalı 

Matematik 
1 1 

Adi diferansiyel denklemlerin yüksek türevli Runge-
Kutta tipi yöntemlerle sayısal çözümleri üzerini 
çalışmaları olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 1 

Alt ekstremite artroplastilerinde rehabilitasyon 
alanında çalışmaları olmak. 

İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve 

Sanatları 
İslam Tarihi 1 1 

İlk dönem İslam tarihi ve Hulefâ-yi Râşidîn 
konularında çalışmaları olmak. 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis 1 1 Sahabe ve hadis rivayeti üzerine çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Tarih Ortaçağ Tarihi 1 1 

Selçuklu Dönemi Denizli üzerine çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Tarih Yakınçağ Tarihi 1 1 

Engellilik ve salgın hastalıklar üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Tarih Yeniçağ Tarihi 1 1 

Akdeniz ve İtalya Şehir Devletleri üzerine çalışmaları 
olmak. 

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji 1 1 
Su kimyası, hidrojeoloji ve jeotermal enerji 

konularında çalışmaları olmak. 
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Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri 1 1 
Tekstilde Sol Jel yönteminin uygulanması ve 

antimikrobiyal tekstiller ile ilgili çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği 
1 1 

Yaşlı sağlığı ve sağlığı geliştirme ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 
1 1 

Palyatif bakım ve sağlık eğitimi ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Psikiyatri 

Hemşireliği 
1 1 

Yaşlı ve toplum ruh sağlığı hemşireliği ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
1 1 

Endovasküler tedaviler ve Gamma Knife radyo 

cerrahi konularında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
1 1 

Pediatrik nöroşirurji konularında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi 1 1 
Meme cerrahisi ve meme kanseri konularında 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji 1 1 
 

Üroloji alanında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp 1 1 
Palyatif bakım hastalarının özellikleri ve 

sonlanmaları konularında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
1 1 

Çocuk romatoloji uzmanı olmak ve akut romatizmal 

ateş ile ilgili çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
İç Hastalıkları 

(Gastroenteroloji) 
1 1 

Üst ve alt gastrointestinal sistemin preneoplastik 

lezyonları ile ilgili çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
İç Hastalıkları 

(Hematoloji) 
1 1 

Hematoloji uzmanı olmak ve talasemi hastalığı ile 

ilgili çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik 1 1 
Akciğer kanser genetiği ve eksozomlar üzerine 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri 
Histoloji ve 

Embriyoloji 
1 1 

Tüp bebek ve kök hücre konularında çalışmaları 

olmak. 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 

Birim Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Program 
Ad Der İlan Şartı 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
1 2 

Akademik güdülenme ve test boyutluluğu üzerine 

çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eğitimi 
Müzik Eğitimi 1 4 

Yaylı çalgı orkestraları konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eğitimi 
Resim İş Eğitimi 1 4 

Kültürel miras eğitimi ve görsel sanatlara yönelik 

çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eğitimi 
Resim İş Eğitimi 1 4 

Görsel okuryazarlık, temel tasarım eğitimi 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eğitimi 
Resim İş Eğitimi 1 4 

Dijital sanat ve NFT alanlarında çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi 1 4 

Öğretmen yetiştirme ve görsel düşünme konularında 

çalışmaları olmak. 
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Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi 1 4 
Diyaloğa dayalı okuma ve farklı okuma teknikleri 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi 1 4 
Beceri temelli eleştirel düşünme öğretimi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Nörolojik 

Rehabilitasyon 
1 1 

Yaşlılarda denge bozukluğu üzerine çalışmaları 

olmak. 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk 1 1 
Vergi teşvikleri ve vergi hukuku konularında 

çalışmaları olmak. 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 
Milletlerarası 

Hukuk 
1 1 

Uluslararası hukukta insan haklarının korunması ve 

uluslararası deniz kamu hukuku alanında çalışmaları 

olmak. 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 
Medeni Usul ve 

İcra, İflas Hukuku 
1 5 

Medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku alanında 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme Ticaret Hukuku 1 2 

Yetki konusunda çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 

Yönetim ve 

Organizasyon 
1 2 

Girişimcilikte Ahlak, Halk Sektörü Girişimciliği, 

Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik konularında 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Maliye Maliye Teorisi 1 2 

Kamu harcamaları, çevre ve hizmet kayırmacılığı 

konularında çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 
1 2 

Britanya Siyaseti ve Rus Dış Politikası konularında 

çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 
1 2 

Yeni medya ve siyaset ilişkisi, kişilik yapıları ve 

topluluk ilişkisi konularında yayınları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Çağdaş Türk 

Lehçeleri ve 

Edebiyatları 

Kuzey-Batı 

(Kıpçak) Türk 

Lehçeleri ve 

Edebiyatları 

1 3 

Karay Türkçesi ve Edebiyatı üzerine çalışmaları 

olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
1 3 

Kadın Çalışmaları ile Beden Politikası alanlarında 

çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
1 3 

Fantastik Edebiyat üzerine çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Tarih 

Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi 
1 1 

Türk-İngiliz ilişkileri alanında çalışmaları olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Tarih Yakınçağ Tarihi 1 1 

Osmanlı Devri Ortadoğu Kent Tarihi üzerine 

çalışmaları olmak 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 

Endüstriyel 

Tasarım 
1 1 

Endüstriyel tasarım, tasarım sürecinde fikir 

geliştirme, temel tasarım konularında çalışmaları 

olmak. 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
Mimarlık Mimarlık 1 1 

Mimari restorasyon, arkeolojik alanlar, mekânsal 

olarak yeniden kullanım ve mimari dönüşüm 

konularında çalışmaları olmak. 
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Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı 1 1 

Peyzaj mimarlığı, taşıma kapasitesi, biyoklimatik 

konfor ve bisiklet yolları konularında çalışmaları 

olmak. 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 

Şehir ve Bölge 

Planlama 

Şehir ve Bölge 

Planlama 
1 1 

İklim değişikliği ve turizm planlaması konularında 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Devreler ve 

Sistemler Teorisi 
1 1 

Karışık mod devreler ve translineer devreler üzerine 

çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Telekomünikasyon 1 1 

Yakın alan haberleşme sistemleri ve sağlık 

alanındaki uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Konstrüksiyon ve 

İmalat 
1 3 

Çeliklerin sürtünme, karıştırma ve ergitme kaynağı 

üzerine çalışmaları olmak 

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi 1 2 
Polimerik kaplama ve doğal lifler üzerine çalışmaları 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Cerrahi Hastalıklar 

Hemşireliği 
1 3 

Gastrointestinal sistem cerrahisi hemşireliği ve 

ameliyathane hemşireliği alanında çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

1 3 
Yenidoğan hemşireliği, çocuk ve yenidoğan yoğun 

bakım hemşireliği alanlarında çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Doğum-Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

1 3 
Jinekolojik onkoloji hemşireliği alanında nicel ve nitel 

tasarımda çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği 
1 3 

Kadın sağlığı ve sağlığı geliştirme konularında 

çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 
1 1 

Nefroloji hemşireliği alanında çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Psikiyatri 

Hemşireliği 
1 3 

Psikiyatri hemşireliği alanında çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 1 3 

Nöromüsküler ısınma ve post aktivasyon potansiyeli 

konularında çalışmaları olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Rekreasyon Rekreasyon 1 3 

Tenisçilerde psikolojik değişkenler konularında 

çalışmaları olmak 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Rekreasyon Rekreasyon 1 3 

Egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışmaları 

olmak. 

Teknoloji Fakültesi 
Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
1 3 

Deri ve kemik doku mühendisliği ile kolajen üzerine 

çalışmaları olmak. 

Teknoloji Fakültesi 
Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği 

Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği 
1 3 

Lityum iyon pillerinde karbon anot malzemeleri ve 

ileri teknoloji seramikleri ile ilgili çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
1 1 

Kraniosinostoz ve Gamma Knife alanında 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Halk Sağlığı 

(Epidemiyoloji) 
1 1 

Epidemiyoloji yan dal uzmanı olmak ve halk sağlığı 

konularında çalışmaları olmak 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Uygulamalı Birim) 
Genel Şartlar: 
- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

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

Muafiyet 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

Başvuru: 
- Başvurular; ilanda belirtilen başvuru adreslerine ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 

(on beş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik 
belge durumunda başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

***ÖNEMLİ: Üniversitemiz web sitesinden verilecek olan bağlantı ile başvurular 
elektronik olarak yapılacak olup ayrıca adaylar aşağıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ilanın 
çıkıldığı birimlere teslim edeceklerdir. Belgelerin teslim edilmediği online başvurular geçersiz 
kabul edilir. *** 

İstenilen Belgeler: 
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-

belgeler) 
2. ALES Belgesi 
3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
4. Özgeçmiş 
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi suretleri* (lisans, tezli yüksek lisans) 
6. Doktora Öğrenci Belgesi 
7. Lisans Transkripti 
8. Çalışma belgesi 
* Diplomaların başvuru sırasında “e-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir. Mezuniyet 

bilgileri “e-Devlet” kayıtlı olmayanların mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işlerinden 
YÖKSİS’ne bilgilerinin girilmesini sağlamaları gerekmektedir. 

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
kabul edildiğini gösteren belge eklenecek. 

- 4’lük/5’lik mezuniyet not ortalaması, yönetmelik uyarınca Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca belirlenen eşdeğerliği alınacaktır. 

Sınav Takvimi: 
Başvuru başlangıç tarihi 12.12.2022 Giriş sınavı tarihi 06.01.2023 
Son başvuru tarihi 26.12.2022 Nihai değerlendirme açıklama tarihi 13.01.2023 
Ön değerlendirme açıklama tarihi 30.12.2022 Sonuçların ilan edileceği internet sitesi www.pau.edu.tr 

 
İlan 
No Birim Ad Der ALES Puan 

Türü Özel Şartlar Başvuru Adresi 

1 
Rektörlük 

(Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü) 

1 5 SAY 

Mühendislik alanında doktora yapıyor 
olmak ve Yüksek Lisans eğitimi 

sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında 
en az 5 yıl çalışmış olmak. 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı Kınıklı 
Yerleşkesi Pamukkale / Denizli 

İlgililere duyurulur. 
 15218/1-1 

  

 

http://www.pau.edu.tr/
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hücresel Görüntüleme Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

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.


