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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Biruni Üniversitesinden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürü-

tülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eği-

tim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-
dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-
ğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Baş koordinatör: Eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülme-
sini sağlamak üzere Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından belirlenen öğretim
üyesini,
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ç) Dekan: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde doku, organ, sistem veya hekim-

likle ilgili konuların birbirini tamamlayacak biçimde değişik disiplinler tarafından belirli bir
sürede entegre şekilde verilen kuramsal ve uygulama dersler grubunu,

e) Ders kurulu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulunun sonunda
yapılan kuramsal ve uygulama sınavlarını,

f) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,
g) Dönem: Bir ders yılını,
ğ) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğünü ve

düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Dekan tarafından atanan öğretim üyesini,
h) Fakülte: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
j) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurulla-

rının tümündeki dersleri kapsayan sınavı,
k) Formatif sınav: Bir ders kurulu süresince biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik de-

ğerlendirme amacıyla yapılan sınavları,
l) İntörnlük dönemi: Altıncı sınıfa geçmeye hak kazanan klinik, poliklinik ve saha ça-

lışmaları eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönemi, 
m) Koordinatörler kurulu: Dekanın atadığı bir baş koordinatör ve en fazla iki baş

koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörleri ve yardımcıları, her dönemin öğrenci temsilcisi
ve bir sekreterden oluşan, Fakültede her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrul-
tusunda eğitim-öğretim ve sınavların genel planlamasını yapan ve konular arasında koordinas-
yonu sağlamakla yükümlü olan, Dekan başkanlığında her akademik yılda en az iki kez toplanan
kurulu,

n) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
o) Öğrenci merkezli eğitim: Probleme dayalı öğretim, ters yüz eğitim, olgu temelli otu-

rum, vaka çözümleme, öğrenci panelleri şeklinde yapılan öğrencilerin aktif rol oynadığı eğitim
modellerini,

ö) Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ): Bilgi, anlama, analiz, sentez ve değerlendirme
gibi bilişsel öğelerin kullanımının hedeflendiği öğrenme modelini,

p) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Dördüncü ve beşinci dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında ku-

ramsal ve uygulamalı yapılan eğitim-öğretimi,
ş) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın yürütülmesi için anabilim dalı başkanı tara-

fından görevlendirilen öğretim üyesini,
t) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 5 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders başlangıç-bitiş,

sınav ve benzeri faaliyetlerin tarihlerini kapsar. Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır ve Sena-
tonun onayıyla uygulamaya konur.
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Akademik kayıt süresi
MADDE 6 – (1) Öğrenciler, akademik programa, akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde
geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti
her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğren-
cilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülen-
lerin kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yarar-
lanamaz.

Eğitim-öğretim ücreti 
MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri

ve ödeme esasları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.
(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim üc-

retini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Eğitim süresi
MADDE 8 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan top-

lam altı dönemden ve 5500 saatlik kuramsal ve uygulama eğitiminden oluşur. Bir eğitim-öğ-
retim yılı en az otuz iki haftadan oluşan bir dönemdir. Fakülte Kurulu, gereken hallerde dönem
sürelerinin uzatılması ve ders kurulları sürelerinin değiştirilmesi konularında Senatoya öneri
sunabilir.

(2) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim üc-
retlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam
ederler.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 9 – (1) Fakültenin Türkçe tıp programında öğretim dili Türkçe, İngilizce tıp

programında öğretim dili İngilizce’dir.
Eğitim şekli
MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, yıl geçme esasına göre yapılır. 
(2) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları, dördüncü ve

beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde intörnlük uygulaması şeklinde yürütülür. Birinci,
ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarında verilen kuramsal ve uygulamalı derslere ek ola-
rak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olacak seçmeli ders-
ler ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen okutulması zorunlu kurul dışı dersler verilir.

(3) Dördüncü ve beşinci dönemlerde yapılan stajlar kuramsal dersler yanında ağırlıklı
olarak uygulamalı eğitimden oluşur.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planları, koordinatörler kurulunun önerileri doğrul-

tusunda Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Senato onayı ile kesinleşir.
(2) Eğitim-öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar sa-

atleri ile AKTS kredileri belirtilir.
(3) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak adlandırılır. Bu

dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.  Seç-
meli dersler Üniversitede açılmış olan seçmeli ders havuzundan seçilir.

(4) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ile kurul dışı ek ders/dersler konulabilir
ve bunlar zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir. Bu dersler, Senato tarafından uygun
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görülmesi halinde sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi, bazı dersler hem örgün
öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları dönemin laboratuvar çalışması, tartış-

ma, seminer, alan ve klinik çalışmaları ve benzeri uygulamalı ve kuramsal dersleri ile bunların
gerektirdiği ya da ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katıl-
maları zorunludur. 

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde yer alan ders kurullarının tamamına öğrenci-
lerin devam etmesi gerekli olup; derslere devam zorunluluğu aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Kuramsal dersler: Her bir ders kurulunda yer alan kuramsal derslerin her birinin
%30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o dersin ders kurulu sınavına
alınmaz ve o ders kurulundan sıfır puan (FD) almış sayılır. Ancak mazereti nedeniyle devam-
sızlığı ders kurulunun % 30’unu aşmayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve ge-
çerli kabul edilen öğrenci mazeretli kalır, (E) alır ve mazeret sınav hakkı verilir. 

b) Uygulama dersleri: Her bir ders kurulunda yer alan uygulama derslerinin her birinin
%20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o dersin ders kurulu ve bü-
tünleme sınavına alınmaz ve o ders kurulundan sıfır puan (FD) almış sayılır. Ancak mazereti
nedeniyle devamsızlığı % 20’yi geçmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve
geçerli kabul edilen öğrenciler mazeretli kalır, (E) alır. Devam etmediği uygulamalı çalışmaları
öğretim üyesince gösterilen gün ve saatte telafi etmesi halinde sınavlara girebilir.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerin sonunda yapılan dönem sonu sınavına katılma
hakkı olan ancak katılmayan veya katılarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına gire-
bilirler. Bütünleme sınavına katılmayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(4) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına
mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz ve
sıfır puan (FD) alır. Öğrencinin o stajı tekrar etmesi gerekir. Ancak mazereti nedeniyle devam-
sızlığı % 20’yi geçmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler ma-
zeretli kalır, (E) alır. Devam etmediği stajı öğretim üyesince gösterilen gün ve saatte telafi et-
mesi halinde sınavlara girebilir.

(5) İntörnlük uygulamasında devam zorunludur. Mazeret beyan eden öğrenci, mazereti
kabul edildiği takdirde anabilim dalının belirlediği kurallarla telafi yapmakla yükümlüdür. Te-
lafi yapmadığı takdirde stajı tekrar eder.

Sınıf geçme kuralları
MADDE 13 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınıf geçme esası uygulanır.  İlk

üç yıl, yıl sonu sınavlarda başarısız olan öğrenci bir üst döneme/sınıfa devam edemez ve ba-
şarısız olduğu dönemi tekrar eder. Dördüncü ve beşinci sınıflarda staj sınavından/sınavlarından
başarısız olan öğrenci stajı/stajları tekrar eder.

(2) Kurul dışı derslerde ders geçme sistemi uygulanır. Bu derslerde başarılı olamayan
öğrenci bir üst döneme devam edebilir, ancak bu dersleri beşinci dönemin sonuna kadar başar-
mak zorundadır, aksi halde altıncı döneme geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Sınav ve uygulama esasları
MADDE 14 – (1) Sınavlar kuramsal (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü)

ve/veya uygulamalı olarak yapılır. 
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(2) Ders kurulu sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde uygulama
sınavı yapılmayabilir.

(3) Kuramsal sınava girmek için öğrencilerin, açılan uygulamalı sınava girmiş olmaları
gerekir.

(4) Öğretim üyeleri, uygulamalarda öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak, daha
önceden haber vererek veya vermeden küçük sınavlara tabi tutabilir. Bu sınavlar, belgelenmek
koşuluyla, öğretim üyeleri tarafından belirlenen oranda uygulama sınav notuna ilave edilebilir.
Bu oran uygulama sınav puanının %50’sini geçemez.

(5) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınav
tarihlerinden en az bir hafta önce olmak koşulu ile değiştirilebilir.

Sınavlar
MADDE 15 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ders kurulu sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde yer alan ve ders kurulu so-

nunda yapılan sınavdır.
b) Final sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönemin sonunda, son ders kurulu

sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayacak şekilde ya-
pılan tek bir sınavdır.

c) Bütünleme sınavı; final sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan tek
bir sınavdır.

ç) Staj sınavı; dördüncü ve beşinci dönemlerde her staj sonunda yapılan sınavdır.
d) Staj bütünleme sınavı; dördüncü ve beşinci dönemlerdeki stajlardan başarılı olama-

yanların, o akademik yılın son stajının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan sınavdır. 
e) Yukarıda belirtilen sınavlar haricinde, gerek görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulu ta-

rafından tanımı ve içeriği belirlenecek diğer sınavlar da ölçme değerlendirme sistemi içerisinde
uygulanabilir.

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda sınav

yapılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulundaki tüm dersleri (temel ve/veya klinik dersleri) kapsar.
Kurul sınavında yer alan derslerin sınavdaki ağırlıkları kuruldaki ders saati ile orantılı olarak
hesaplanır. 

(2) Bir ders kurulunun sınav notu, kuramsal ve uygulama sınavlarından alınan puanların
toplamından oluşur. 

(3) Ders kurullarındaki uygulama sınavlarının puanı, o dersin toplam puanının %25’ini
aşamaz.

(4) Ders kurulu sınavlarında doğru cevap sayısı her ders için ayrı ayrı değerlendirilir.
Bir derse ait sorulardan doğru cevap sayısı sıfır olduğu takdirde baraj uygulaması yapılır, o
derse ait toplam soru sayısının %50’sinin karşılığı olan puan sınava ait toplam puandan düşülür.  

(5) Kuramsal ve uygulama sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalık
fark bir üst puana tamamlanır.

(6) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her ders kurulu sonunda ders kurullarının tü-
mündeki dersleri kapsayan kurul sınavı yapılır. 

(7) Dönem/yıl sonu başarı notunun hesaplanmasında; Biruni derse hazırlık sınavları
ve/veya formatif sınavlar %10, ders kurullarında yapılan öğrenci merkezli eğitimler %5, ders
kurulları ortalamaları %85 oranında katkı sağlar. 

(8) Yıl sonu başarı notu 85 ve üzeri olan öğrenciler final sınavına girmeme hakkına sa-
hiptir. Bu öğrenciler bir üst sınıfa geçebilirler. Ancak öğrenci isterse Fakülte Dekanlığına di-
lekçe vererek final sınavına girebilir. Sınava girmeleri halinde son alınan not geçerlidir.

18 Ekim 2021 – Sayı : 31632                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(9) Final ve bütünleme sınavlarında baraj uygulaması yapılmaz.
(10) Kurul dışı derslerin sınavları 19/10/2020 tarihli ve 31279 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
çerçevesinde yapılır.

Staj sınavları
MADDE 17 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıflar, klinik staj dönemi olup; staj sınavları

her stajın sonunda kuramsal (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve/veya uygulamalı
(yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. 

(2) Staj başarı notu, 100 üzerinden en az 60 puandır. 
(3) Staj uygulama ve ölçme değerlendirme esasları yönerge ile belirlenir.
Mazeret sınavı
MADDE 18 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip mazeretleri ne-

deniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içe-
risinde Fakülte Dekanlığına dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim Ku-
rulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin sağlık raporu ile ma-
zeretli sayılabilmesi için rahatsızlığını resmî tedavi kurumundan alınacak bir heyet raporu ile
belgelendirmesi gereklidir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı
hem sözlü yapılabilir.

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

c) Final sınavları ve staj sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyenler için Biruni

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
İntörnlük uygulaması başarı değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) İntörnlük uygulamasında (altıncı dönem) sınav yoktur. Bu dönemde

öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yaptıkları çalışma sonunda; klinik, poliklinik, la-
boratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış
ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, kurumsal bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı
ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendiri-
lirler.

(2) İntörnlük uygulamasında stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, ba-
şarısız oldukları staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, aldıkları her ders için ilgili öğretim üyesi tarafından,

dönem içindeki uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmaları ile sınav ve akademik faaliyetleri
göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarıları belirlenir. 

(2) Başarılı olmak için tüm sınıflarda başarı notu, 100 üzerinden en az 60 puan ve üstü
olmalıdır.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem/yılsonu başarı notunun  %60’ı ile fi-
nal/bütünleme sınavının %40’ı alınarak toplanır, 60 ve üzeri puan alanlar bir üst sınıfa geçebilir.
Final sınavında en az 50 puan almak zorunludur. 

(4) Dördüncü ve beşinci dönemlerde staj başarı notu, kurumsal ve/veya uygulama sı-
navlarından alınan puanların değerlendirilmesiyle hesaplanır. Staj başarı notu 100 üzerinden
en az 60 puandır. 

(5) Kurul dışı derslerdeki başarı durumu Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir. 
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(6) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu ve katsayılar
aşağıdaki şekilde tanımlanır: 

Puanlar Harf Notu Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
75-84 BB  3,00
70-74 CB  2,50
60-69 CC 2,00
0-59 FF 0,00

FD 0,00
FG 0,00
E 0,00

(7) Altıncı fıkrada yer alan harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır, dersi tekrar almak zorundadır. 
b) FD: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. FD alınan dersin, tek-
rar alınması ve devam edilmesi zorunludur. 

c) FG: Derse devam yükümlülüklerini yerine getiren ancak sınava girmeyen öğrencilere
verilir. 

ç) E: Mazereti nedeniyle sınava girilmediğini ifade eder. 
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkında, maddi hata nedeniyle sonuçların

ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde yazılı olarak Fakülte Dekanlığına
itirazda bulunabilirler. 

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle
dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yedi gün içerisinde gözden geçirilir ve maddi hata gö-
rülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. İtirazın devamı halinde ilgili
birim tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Notlarda yapılacak değişiklik Fakülte
Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet Derecesi, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri her dönem için hesaplanan ağır-

lıklı genel not ortalamaları (AGNO) alınarak belirlenir.
Diploma ve unvan
MADDE 23 – (1) Tıp doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile

tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık
MADDE 24 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için Fakülte Yönetim Kurulu

tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı, akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili

mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir ve diğer akademik konularda öğrenciye
rehberlik eder.
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Disiplin
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-
ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesis-
lerine giremezler.

Kayıt dondurma
MADDE 26 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla, sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında

öğrenim görme gibi nedenlerle, Fakülte Dekanlığına kayıt dondurma talebi ile başvuru yapa-
bilir. Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt
dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süre zarfında öğrenci izinli sayılır. Üni-
versitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra ya-
pılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en fazla bir yıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok
yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt don-
durma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, eğitim-öğretim ücretini ödeyerek
ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Fakülteye
dönmek isteyen öğrencilerin dilekçeyle başvuru yapmaları ve Fakülte Yönetim Kurulunun
onaylaması gerekmektedir.

(5) Kayıt dondurulan dönem için eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.
İlişik kesme
MADDE 27 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlarda, kayıt sayılarının Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirim tarihinden sonra, kayıt sildirme talebinde bulunul-
ması durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartıyla kayıt sildirme işlemi ger-
çekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci, akademik yıl başladıktan sonra kaydının silinmesini talep ederse,
eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartıyla kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) Altı yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğren-
cinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış öğrencinin
kaydı silinir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Biruni Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato ve Üniversite Yönetim
Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının 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 (ETÜSEM): Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun
her kesiminden bireyin, yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için ihtiyaç duyulan tüm
alanlarda gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektöre yönelik yüz yüze, uzaktan (çevrim içi/çevrim
dışı) ya da karma yöntemle her türlü eğitim-öğretim programı, kurs, seminer, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde sertifika programı ve etkinlik düzenlemek veya yapılması için ortam
sağlamak, araştırma-geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve Üniversitenin kamu sektörü, özel
sektör ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili fakülte, birim ya da bölümlerine; kamu sektörü, özel sektör ve

uluslararası kuruluş ve kişilere,  ihtiyaç duydukları alanlarda öğretim materyalleri hazırlayarak
eğitim programları düzenlemek.
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b) Üniversiteye ve/veya üçüncü kişilere ait her türlü sınav ve soru hizmetleri için destek
sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, çalıştaylar, sempozyumlar, kon-
feranslar, eğitim fuarları ve proje pazarları düzenlemek.

ç) Proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, deney,
kalibrasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme hizmetleri
sunmak.

d) Her türlü araştırma-geliştirme faaliyeti ve danışmanlık hizmet yürütmek.
e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla görüşme ve protokoller 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, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ça-

lışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Merkezin çalışma alanları ile il-
gili konularda çalışan iki öğretim üyesi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-
dirilir.  Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi
Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
c) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rek-

törlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordi-
nasyonu sağlamak.

d) Eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli
önlemleri almak.

e) Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak
ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
proje önerilerinde bulunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenle-
mek ve  Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye
görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan  ya da gerekli
hallerde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim
Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli, Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları
ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör
tarafından bir yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı  üzerine yılda en az bir kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
b) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi  uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşıla-
nır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 12/8/2016 tarihli ve 29799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AVRASYA İLERİ ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya
İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araş-
tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, 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: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar 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 Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Doğu Avrupa başta olmak üzere uluslararası böl-

gesel bir ileri araştırma merkezi olmak.
b) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar ve kurumsal iş birliğinin gelişmesine

katkıda bulunmak.
c) Türkiye ve çevre ülkelerden aktif araştırmacı ve öğrencileri, dünyanın her bölgesin-

den en yetkin muhataplarıyla bir araya getirmek  ve etkileşimlerini sağlayacak faaliyetlerde
bulunmak.

ç) En güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda uluslararası nitelikte eğitim
seminerleri, çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlemek.

d) Sanayi ve mesleki eğitim amaçlı toplantılar ve kurslar düzenlemek.
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e) Yüksek yetenekli öğrenci ve araştırmacıları kısa ve uzun süreli ziyaretler için Mer-
kezde konuk ederek ülkemiz bilim insanlarıyla etkileşimde bulunmalarını sağlamak.

f) Avrasya bölgesindeki öğrenci, araştırmacı ve sanayicilerin Türkiyedeki ilgili kurum-
larla irtibatını artıracak faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma faaliyet-

leri yürütmek ve yürütülmesine destek olmak.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kolokyum, sergi ve

benzeri bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek.
c) Ülkemizde, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kanalıyla halihazırda yü-

rütülmekte olan ulusal ve uluslararası nitelikteki bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinin
destekleme programları yoluyla etkinliğini ve yaygınlığını artırmak amacıyla üst düzey bilim
insanları ile Türkiye ve çevre ülkelerden aktif araştırmacıları ülkemizde buluşturacak bir Mer-
kez olmak.

ç) Temel bilimler ile uygulamalı bilimler arasındaki bilgi akışını ve etkileşimi hızlan-
dırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek, bu tarz faaliyetleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili anabilim dallarında görevli

Enstitünün aylıklı ve devamlı öğretim elemanları  arasından  Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile
görevinden alınır.

(2) Müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu üyesi iki aday arasından Müdürün önerisi üze-
rine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda
Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda verimli bir şekilde işletil-
mesinden, geliştirilmesinden, araştırma, uygulama, eğitim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
d) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin

etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek
ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak.
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e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir son-
raki yıla ait çalışma programını her yılın Aralık ayında Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programı  hakkında
Danışma Kuruluna bilgi vermek.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında Enstitüde

faaliyet gösteren tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
görevlendirilen en  az  dört en fazla sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle
görevlendirilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Mü-
dürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Enstitüde yürütülen araştırma faaliyetlerine katkıda bulunacak araştırmacıları des-

tekleyecek programlar geliştirmek ve yürütmek.
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol

taslaklarını hazırlamak.
d) Merkezde çalışacak araştırmacıların ve Merkez faaliyetlerine katılımcıların seçimi

için standartlar oluşturrnak.
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, uluslar-

arası düzeyde otorite kabul edilen yüksek standartlara sahip kurumların üyesi olan bilim in-
sanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün onayıyla dört yıllığına görev-
lendirilen en az üç en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendiri-
lebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel etkinliklerinin niteliğini gözetmek.
b) Merkezde çalışacak araştırmacıların seçimi için standartlar konusunda tavsiyelerde

bulunmak.
c) Merkezde yapılan çalışmaları değerlendirmek.
ç) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet programını değerlendirmek ve görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek-

törü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Reha-

bilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

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 mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ve ilgili alanlarda öğrenim gör-

mekte olan lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanlarına eğitim, uygulama ve bi-
limsel çalışma yapmalarına katkıda bulunmak için ortam hazırlamak.

b) Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün alt alanlarında (ortopedik rehabilitasyon,
nörolojik rehabilitasyon, vestibüler rehabilitasyon, sporcu sağlığı, kardiopulmoner rehabilitas-
yon, pediatrik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, kadın-erkek sağlığı, romatolojik reha-
bilitasyon ve benzeri) eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve inovasyon çalışmaları yapma
imkânı sağlamak.

c) Fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve
uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel iş birliğini artırmak ve bu
yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) Sağlık bilimlerinde kanıta dayalı veri tabanları ve yayımlarını izlemek, Dünya Sağlık
Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda çalışmaları ve bilimsel araş-
tırmaları desteklemek.
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d) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili bölüm ve anabilim dalları arasında bilimsel
faaliyetler ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri bakımından iş birliği sağlamak. 

e) Multidisipliner ve interdisipliner çalışma yapmayı teşvik ederek temel bilimler, klinik
bilimler ve mühendislik bilimlerinin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluş-
turmak, koordine etmek, bu amaçla ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışı destek kay-
naklarını kullanabilmek.

f) Sağlık Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmet-
leri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,
uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

g) Fizyoterapide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını ve inovatif
teknolojileri analiz ederek pilot çalışmalara uygun hale getirmek.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, kamu kurum
ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

h) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına fiz-
yoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri vermek.

ı) Fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri hakkında hem meslek içinde hem de top-
lumda farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmak, bu sayede hastalık gelişmeden gerekli koruyucu
yaklaşımların en iyi şekilde uygulanmasını sağlayarak bireylerin yaşam kalitelerini mümkün
olduğunca yükseltmek ve topluma gerekli eğitimleri vermek.

i) Fizyoterapi ve rehabilitasyon danışmanlık gereksinimi duyan bireylerde koruyucu
yöntemleri uygulayarak araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

j) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kişi haklarına saygılı modern bir
sağlık hizmeti sunmak.

k) Toplumun kas ve iskelet sistemi sağlığı başta olmak üzere sağlıklı yaşam konusunda
bilgilendirilmesini ve olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek
ve uygulamak.

l) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri
toplantılar düzenlemek, kitap, dergi ve broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında
programlar düzenlemek, toplumu sağlık eğitim gereksinimleri doğrultusunda bilinçlendirmek.

m) Türkiye’deki ve dünyadaki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık
hizmeti sunmak, çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin multi-
disipliner şekilde verilmesini sağlamak.

n) Sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve öğretim eleman-

larına eğitim, uygulama ve araştırma ortamı sunmak.
b) Meslek içi ve dışı ilgili bölümlerle toplum sağlığına yönelik ortak çalışma ve projeler

hazırlamak ve yürütmek.
c) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili mevzuat

kapsamında sertifikalı kurslar, seminer, konferans, sempozyum ve kongreler düzenlemek, ya-
pılan toplantılara katılmak.

ç) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel araştır-
ma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yap-
mak, bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak.

d) Hastalığın önlenmesi (birincil-koruma) ve tedavisi (ikincil) hakkında fizyoterapist-
lerin farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak, bu amaçla meslek içi eğitim toplantılarına katıl-
malarını sağlamak. 
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e) Toplum sağlığına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek, elektronik iletişim
ağı kurmak, konunun önemi ve toplumsal farkındalığın arttırılması için kamuoyuna yönelik
basılı ya da görsel yayımlar hazırlamak, ayrıca kurumsal ve kitlesel sağlık danışmanlık ve bil-
gilendirme hizmetleri sunmak.

f) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, kişi haklarına saygılı modern bir
fizyoterapi ve rehabilitasyon sağlık hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans mezunu ve bu

konuda akademik ve tercihen idari deneyime sahip Üniversitede tam zamanlı öğretim eleman-
ları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-
lendirilebilir.  

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulundan biri vekâlet
eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarını düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek, denetimi ile ilgili ön-

lemleri almak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu, işleyişi ve yıllık

faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
g) İlgili akademik birimlerle iş birliği içerisinde eğitim, kurs, çalıştay, kongre, ilgili

mevzuat kapsamında sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ile projelerin
düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili ihtiyaçları Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında

lisans mezunu dört üye olmak üzere toplamda beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda yer ala-
cak üyeler Üniversitede tam zamanlı olarak görevli öğretim elemanları arasından, Müdürün
önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye, tekrar görevlendiri-
lebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir kez olağan ve gerektiğinde müdürün daveti üzerine ola-
ğanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yö-
netim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi, programların sonunda ilgili mevzuat kapsamında katılım bel-
gesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli ko-
ordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.

c) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek, yatırım ve bütçe tasarısını Rek-
törlüğe sunmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli karar-
ları almak.

g) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimlerin kurulması
tekliflerini hazırlayıp Rektörün onayına sunmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili bi-
rimler ile iş birliği içinde hazırlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkeze bağlı ünite, birim ve komisyonlar
MADDE 12 – (1) Merkezde ihtiyaçlar doğrultusunda ünite ve birimler oluşturulur.
(2) Ünite ve birimler, Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun

teklifi ve Rektörün onayıyla oluşturulur ve her birime işleyişi düzenlemek için birim sorumlusu
Rektör tarafından görevlendirilir. Tüm birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı
sorumludur.

(3) Uzmanlık alanı gerektiren konular ile idari, mali ve teknik konularda çalışmalar
yapmak üzere Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektör onayı ile
komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca
belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9870 

—— • —— 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9878 

—— • —— 
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9849 
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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9861 

—— • —— 
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
Dosya No: 35906932-2014/286-Ceza Dava Dosyası 

 
 9684 
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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9668 

—— • —— 
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9859 
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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9840 

—— • —— 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9693 
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İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9839 

—— • —— 
İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9874 

—— • —— 
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 9862 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9683 
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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9880 
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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9664 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 9850 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1 KALEM MAMUL MAL ALIMLARI (ÜST DÜZEY KALP AKCİĞER POMPASI 

CİHAZI 2 ADET) İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Mamul Mal Alımları (ÜST DÜZEY KALP AKCİĞER POMPASI CİHAZI 

2 Adet) alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 . maddesi (a) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere 
Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/641791 
1- İdarenin  
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342)360 11 85- (342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) 

: http://bap.gantep.edu.tr 

2- İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı 
: ÜST DÜZEY KALP AKCİĞER POMPASI CİHAZI  
  2 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] 
: Şahinbey  Araştırma  ve  Uygulama  Hastanesi  Proje 
  Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] 
: Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen ) 
  takvim günüdür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer 
: Gaziantep  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma  Projeleri 
  Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 25/10/2021 Pazartesi 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.  Yukarıda  belirtilen internet  adresinde yer  alan  birim  teklif  bedel  İdari  

Şartnamesi  madde  7.1’  den görülebilir. 
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi  

madde  7.4’den görülebilir 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Yukarıda  belirtilen internet  adresinde yer  alan  birim  teklif  bedel  İdari  

Şartnamesi  madde  7.6’  dan görülebilir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

 

mailto:arsfon@gantep.edu.tr
http://bap.gantep.edu.tr/
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7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 200 

TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 
Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatırabilirler.. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler,   ihale tarih ve saatine kadar   Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma   

Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine 
elden teslim edilecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi  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 90 (Doksan ) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 
 9766/1-1 

—— • —— 
FSRU PLATFORMUNDA YENİ DOLUM KOLU ANKRAJ YERLEŞİM YERLERİNİN 

HAZIRLANMASI, 30" ANA HAT VE DOLUM KOLU ARASINDAKİ BORU 
İMALATLARI VE MONTAJI, VANA VE AKTÜATÖRLERİN  

MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 
1. İKN NO: 2021/652413 
2. "Botaş Petrol İşletmeleri  Bölge  Müdürlüğü Dörtyol  Fsru  Terminali  Gaz  Tahliye  

Kolu Yedeklenmesi  İşi" Sözleşmesi Kapsamında,  Fsru  Platformunda  Yeni  Dolum  Kolu  
"Ankraj  Yerleşim  Yerlerinin Hazırlanması, 30" Ana Hat ve Dolum Kolu Arasındaki Boru 
İmalatları ve Montajı, Vana ve Aktüatörlerin Montajı"  İşi İhalesi 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 21 Ekim 2021 Perşembe 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. 

 9905/1-1 

 

http://bap.gantep.edu.tr/
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Amasra TİM Tahliye, Tasnif, İstif ve Biçme işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

Maddesinin (G) Bendi  Kapsamında  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 
Edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

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

Dairesi Başkanlığı  
b)Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 
c)Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 -  0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği  ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. 
Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

e)Elektronik Posta Adresi nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 
 

2-İhale Konusu Alımın/ 
Hizmetin 

 

a)Niteliği, Türü, Miktarı 2.500 m3 Ahşap Maden Direğini TTK Amasra Taşkömürü 
İşletme Müessesesinin ihtiyacı olarak, Müessese stok 
sahalarına gelen ahşap maden direklerinin tahliye, tasnif, 
istif işleri ile Müessese hızarlarında imalat safhalarından 
geçirilmiş tahkimat malzemelerinin ocak arabalarına 
ve/veya kamyonlara yüklenmesi ve imalat malzemelerinin 
biçilme-boylandırılması işleri 

b)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden direği stok-
karo sahası ve hızarları. 

c)İşe Başlama ve Bitiş Tarihi 
ve süresi 

İşin başlama tarihi 01.01.2022 dur. İşe başlama tarihi her ne 
kadar 01.01.2022 tarihi olarak belirtilmiş ise de ihale 
sürecinin herhangi bir sebepten veya sebeplerden gecikmesi 
halinde işin başlama tarihi sözleşmenin imzalanıp firmanın 
eline geçtiği tarih olarak esas alınacaktır. İşin süresi 12 (on 
iki ) ay olup bitiş tarihi 31.12.2022’dur. 

 
3-İhalenin   
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b)Tarih ve saati 09.11.2021   15:00 
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4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
7.1.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi  ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

7.1.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

7.1.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin,  istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.   

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük  
olanıdır. 

8- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

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

10- Birim fiyat teklif cetvelindeki her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. 
Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş 
kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından değerlendirme yapılacaktır. iş kalemlerinin  
toplamları değerlendirmeye esastır. Talaşın satışı için teklif edilen fiyat piyasada talaş satışı rayiç 
bedelinin altına düşmemek ve mutlak suretle fiyatlandırılmak şartı ile talaş satış fiyatı verilecek 
ve diğer iş kalemlerinin toplamları üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmesi sonucu ihaleyi 
alan istekli talaşı da teklif edeceği fiyattan satın alacaktır. 

Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır. 
11- Fiyat avantajı uygulanması 
11.1. Yerli İsteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
12- İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az 
oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

(İstekliler geçici teminatı, talaş satışı toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı 
üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az % 
3 olarak vereceklerdir.) 

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

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

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

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

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

İlan olunur. 
 9922/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında 
Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli 
İşçi” alımı yapılacaktır. 

Çalıştırılacağı 
Hizmet Türü 

Alınacak 
Personel 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Güvenlik 
Görevlisi 20 

1- En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak en fazla 
lisans mezunu olmak. 
2- 30 yaşını doldurmamış olmak. 
3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. 
maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile 
tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen geçerli bir Özel Güvenlik 
Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak. 
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı 
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. Adaylar Üniversitenin 
tüm iş yerlerinde (15 Temmuz Yerleşkesi, Milli İrade Yerleşkesi, 
Bilkent Yerleşkesi, Cinnah Yerleşkesi, Çubuk Yerleşkesi, Esenboğa 
Merkez Külliyesi, Keçiören Yerleşkesi, Tuz Gölü Yerleşkesi, Ulus 
Yerleşkesi, Varlık Yerleşkesi) vardiyalı ve dönüşümlü çalışma 
düzenini kabul etmiş sayılır. 
5- Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 
6- Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, 
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu 
arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak. (Örneğin; 180 cm 
boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-
17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 
7- Güvenlik Görevlisi olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi 
istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelemek. 

Temizlik 
Görevlisi 20 

1- Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak. 
2- 35 yaşını doldurmamış olmak. 
3- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul 
etmiş olmak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde (15 Temmuz 
Yerleşkesi, Milli İrade Yerleşkesi, Bilkent Yerleşkesi, Cinnah 
Yerleşkesi, Çubuk Yerleşkesi, Esenboğa Merkez Külliyesi, 
Keçiören Yerleşkesi, Tuz Gölü Yerleşkesi, Ulus Yerleşkesi, Varlık 
Yerleşkesi) çalışma düzenini kabul etmiş sayılır. 

TOPLAM 40  

Şartları uyan adaylar, başvurularını Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya 
www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

A- GENEL ŞARTLAR: 
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

2- 18 yaşını tamamlamış olmak. 
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3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

B- AÇIKLAMALAR 
1- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
2- Askerlik ile ilişiği olmamak, 
3- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
4- Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak, 
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilmiş olmamak, 
6- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. 
7- Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 
8- Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde 

başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet 
süreleri dikkate alınacaktır. 

9- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal 
ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
1- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 18.10.2021 tarihinden 

itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır. 
2- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. 
3- Online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ve e-posta 

yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
4- Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi 

itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. 
5- Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri 

İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir. 
D- NOTER KURA İŞLEMLERİ 
1- Noter kura çekimi 01.11.2021 günü saat 14:00'da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi 

C Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. 
2- Adaylar istemeleri halinde Üniversitemizin web sitesinde ilan edilecek linkteki 

kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 
Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona 
herhangi bir aday alınmayacaktır. 

3- Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) 
katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

4- Kura sonucu belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi web 
sayfasında (https://www.aybu.edu.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta 
bulunulmayacaktır. 

E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ 
1- Belirlenen asil adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları 

taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar 
Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen 
belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede 
yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, 
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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2- Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve 
becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim 
düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

3- Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik 
ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 
(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı 
sıralaması için kullanılacaktır. 

4- Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması 
halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst 
öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla 
önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması 
belirlenecektir. 

5- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı 
kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

6- Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; 
Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

F- BELGE TESLİMİ 
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge 

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi 
(https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara 
yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, Üniversitemiz internet sitesi 
(https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından takip etmeleri gerekecektir. 

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA 
1- Atanma hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı 

sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden 
başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

2- Adaylar atanma sürecinde yapılacak her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına 
sahiptir. 

3- Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde 
adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. 
Yapılan itirazlar 3 gün içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup itiraza ilişkin kararlar 
Üniversitemizin web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligat 
bulunulmayacaktır. 

4- Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından 
kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

5- Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların 
sonuçları Üniversitemiz internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından ilan 
edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

6- Asil adaylardan gelmeyen veya başvurusu herhangi bir hukuki sebeple iptal edilenlerin 
yerine yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 
getirmelidir. 

7- Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. 
nedenlerle göreve başlamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek 
Üniversitemize başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşıma kaydı ile göreve başlamalarına 
engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. 

8- Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri 
feshedilecektir. 

İlanen duyurulur. 9794/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 
gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi 
içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak 
olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 
yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4 Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5 Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama 
kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için) 
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 
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3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

 

Fakülte 
Bölüm/Ana 
Bilim Dalı 

Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Tıp Fakültesi 

Dâhili Tıp  
Bilimleri Bölümü 
Kardiyoloji  
Ana Bilim Dalı 

Prof. 1 

Kardiyoloji ana bilim dalında 
profesör unvanına sahip olmak. İç 
hastalıkları alanında uluslararası 
düzeylerde akademik araştırma 
yapabilmek ve araştırmalarından 
nitelikli yayın üretebilmek. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği  
Bölümü 

Doçent 1 

Lisans derecesini endüstri 
mühendisliği alanında almış olmak. 
Doktora veya doçentliğini yönetim 
ve strateji alanında almış olmak. 
Uluslararası bilimsel dergilerde 
nitelikli yayınlar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp  
Bilimleri Bölümü 
Histoloji ve 
Embriyoloji  
Ana Bilim 

 

Dr.  
Öğretim 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Uzmanlığını histoloji ve embriyoloji 
ana bilim dalından almış olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp  
Bilimleri Bölümü 
Kulak Burun ve 
Boğaz Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı 

Dr.  
Öğretim 

Üyesi 
1 

Kulak burun ve boğaz hastalıkları 
uzmanı unvanına sahip olmak. 
Kulak burun ve boğaz hastalıkları 
alanında uluslararası düzeylerde 
akademik araştırma yapabilmek ve 
araştırmalarından nitelikli yayın 
üretebilmek. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp  
Bilimleri Bölümü 
Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Ana  
Bilim Dalı 

Dr.  
Öğretim 

Üyesi 
1 

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı 
unvanına sahip olmak. Beyin ve sinir 
cerrahisi alanında uluslararası 
düzeylerde akademik araştırma 
yapabilmek ve araştırmalarından 
nitelikli yayın üretebilmek. 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 
Bölümü 

Dr.  
Öğretim 

Üyesi 
1 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
alanında doktora derecesine sahip 
olmak. Postgradual ortopedik manuel 
terapi konusunda deneylimli olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik  
Bölümü 

Dr.  
Öğretim 

Üyesi 
1 

Doğum ve kadın hastalıkları 
hemşireliği alanında doktora yapmış 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Kimya  
Mühendisliği 
Bölümü 

Dr.  
Öğretim 

Üyesi 
1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 
derecelerini kimya mühendisliği 
alanında almış olmak. Proses 
tasarımı ve proses kontrol 
konularında İngilizce ders verme 
deneyimine sahip olup bu alanlarda 
nitelikli araştırmaları, yayınları 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon 
bölümü mezunu olmak. Fizyoterapi 
ve rehabilitasyon ana bilim dalında 
yüksek lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hemşirelik bölümü mezunu olmak. 
İç hastalıkları hemşireliği, cerrahi 
hastalıkları hemşireliği, doğum ve 
kadın hastalıkları hemşireliği veya 
çocuk sağlığı ve hastalıkları 
hemşireliği alanlarından birinde tezli 
yüksek lisans ya da doktora yapıyor 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Havacılık ve 
Uzay  
Mühendisliği 
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Havacılık ve uzay mühendisliği 
veya makine mühendisliği 
bölümünden mezun olmak. 
Akışkanlar dinamiği alanında tezli 
yüksek lisans veya doktora yapıyor 
olmak veya tezli yüksek lisans 
tamamlamış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Otomotiv 
Mühendisliği  
Bölümü 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Otomotiv, makine, mekatronik veya 
elektrik- elektronik mühendisliği 
bölümü mezunu olup, bu 
bölümlerden birinde tezli yüksek 
lisans veya doktoraya kayıtlı olmak. 

 9855/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav 

ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

OKUL BÖLÜM/ PROGRAM ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

ÖZEL ŞATLAR 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Çocuk Gelişimi 1 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. ALES:70 EA 

Eczane Hizmetleri 3 
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve alanıyla 

ilgili tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES:70 SAY 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
Grafik Tasarım 1 

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel 

İletişim Tasarımı Bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olmak ve /veya bu anlardan birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. ALES: 70/EA Puan 

OKUL BÖLÜM/PROGRAM 
ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ 

ÖZEL ŞARTLAR 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup 

alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor 

olmak 

ALES:70 SAY YABANCI DİL:80 

Son Başvuru Tarihi : İlanımızın Resmi Gazete’ de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür. 

Başvuru Başlangıç Tarihi 18.10.2021 Sınav Giriş Tarihi 12.11.2021 

Son Başvuru Tarihi 01.11.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 18.11.2021 

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 08.11.2021 Sonuçların Açıklanacağı İnternet 

Sitesi 

www.avrasyauniversitesi.com 

Başvuru Şekli 
Şahsen veya Posta İle (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden kurumumuz sorumlu 

değildir.) 

A. GENEL ŞARTLAR :  

1.657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) 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 
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yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde 

ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 
3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin 

dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin 
yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de 
yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve 
adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır. 

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır. 
5. İlgili yönetmeliğin 6/4.maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan 

şartı 80 puandır. 
B. ÖZEL ŞARTLAR : 
1.Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya 

sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
2.Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami 

süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen 
araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER  
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu 
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
3. Özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-devletten alınabilir.) 
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin 

ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6. Lisans Transkripti (onaylı) 
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan 

orijinal belge) sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl yada doğrulama kodu bulunan) 
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak) 
11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip  Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) 
herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-devlet vb.) 

ÖNEMLİ NOTLAR : 
1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. 
2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasyauniversitesi.com) yayımlanacaktır. 

İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 
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3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak 

onaylanması gerekmektedir. 

4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe 

aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.  

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

8. e-Devlet kapısı (Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. alınan kare kodlu mezun belgesi 

ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun 

yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu 

belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi 

veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 

 9894/1/1-1 

—— • —— 
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 

adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-

devlet) doçentlik belgesi ve diğer öğrenim belgeleri YÖK denklik belgesi (yurt dışından alınmış 

diplomalar için)  İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul 

edilen yabancı dil sınavı)   bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 6 adet 

dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti ile diğer öğrenim belgeleri,   İngilizce Dil belgesi 

(YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)  nüfus cüzdan 

örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-devlet) bilimsel çalışma 

ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir. 

Doktor Öğretim Üyeleri : Başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile 

varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da 
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ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)  nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet 

fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir. 

“Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında 

belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.  

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

 

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik 
Prof. Doç. 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Ebelik Bölümü 2 2 2 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

uzmanlığını tamamlamış olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 1 2 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak. Sporcu sağlığı alanında çalışmış olmak. 

Beslenme ve Diyetetik 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Psikoloji 
1 1 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığı psikoloji alanında yapmış 

olmak, 

2 2 2 Psikoloji veya PDR alt dallarından birinde doktora yapmış olmak. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 2 3 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim 

Tercümanlık lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinde doktora 

yapmış olmak 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
 2 2 

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak ve Moleküler Tıp, 

Moleküler Biyoloji, Genetik veya Biyoteknoloji Anabilim dallarından 

birinden doktora yapmış olmak.  

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği 

1 2 3 Bilgisayar Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak 

1 2 2 Bilgisayar Yazılımı anabilim dalında doktora yapmış olmak 

1 2 2 Bilgisayar Donanımı anabilim dalında doktora yapmış olmak 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr 

 9894/2/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 

Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır. 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 
1- ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak. 
2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak. 
3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul 

edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak 
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR: 
1 - ALES sınavından en az 70 puan almış olmak 
2 - YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan 

İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren 
bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 
almış olmak). 

3 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 
birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:  
1 - Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı 

olmalıdır.) 
2 - YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş 
3 - Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript 

belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci 
belgesi) 

4 - ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından 
alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı) 

5 - YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 
6 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
7 - 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 
8 - SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 
9 - Adli Sicil Kaydı Belgesi 
İLANIMIZIN; 
Başvuru Tarihi : 18.10.2021 
Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.11.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 05.11.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.11.2021 
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- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

- Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde 

www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla 

başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 

01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Sanat ve Tasarım Fakültesi , Meslek Yüksekokulu- Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB 
Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

Fakülte Bölüm/Program Unvan 
Kadro 

Sayısı 
ALES 

ALES Puan 

Türü 
YDS Özel Koşullar 

Meslek 

Yüksekokulu 

Anestezi 
Öğretim 

Görevlisi 
1 70 

Herhangi bir 

puan türü 
- 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış 
olmak. 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Öğretim 

Görevlisi 
1 70 

Herhangi bir 

puan türü 
- 

Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık, 
Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak, tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla Sigortacılık 
alanında sektör tecrübesi olmak veya aynı 
alanda yükseköğretim kurumlarında ders 
verme deneyimine sahip olmak. 

Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğretim 

Görevlisi 
2 70 

Herhangi bir 

puan türü 
- 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olmak ve alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Fizyoterapi 
Öğretim 

Görevlisi 
1 70 

Herhangi bir 

puan türü 
- 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu 
olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 
Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, 
Dil ve Konuşma Terapisi alanlarından 
birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak 
veya Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını 
almış olmak. 

Optisyenlik 
Öğretim 

Görevlisi 
1 70 

Herhangi bir 

puan türü 
- 

Fizik Öğretmenliği, Fizik Bölümü, Fizik 
Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, 
aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans 
yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu 
olup, "Göz Hastalıkları" alanında uzmanlığını 
almış olmak. 
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Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Araştırma 

Görevlisi 
1 70 SÖZ 50 

Lisans eğitimini "Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları" veya "Gastronomi" alanlarından 

birinde tamamlamış olmak ve aynı 

alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

İç Mimarlık 
Öğretim 

Görevlisi 
2 70 SAY 50 

Fakültelerin Mimarlık, İç Mimarlık veya İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin 

birinden lisans ve tezli yüksek lisans 

derecelerini almış olmak. 

 9806/1-1 

—— • —— 
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı 

özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter 

tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, 

üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı 

özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 

adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi 

dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.11.2021 Pazartesi günü 

saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları 

gerekmektedir. 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, 

lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde 01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek 

suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber 

https://.dogus.edu.tr/docs/default-source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve atama- 

yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim 

etmeleri gerekmektedir. 
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- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 01.11.2021 

Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması 

gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü , Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım 

Fakültesi - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye 

İstanbul 

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

Hukuk Fakültesi Dekanlığı- Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No:140 
34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr 

Fakülte Bölüm / Program 
Öğretim 
Üyesi 

Alanı Ek Açıklama 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 
(İngilizce) 

2 
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Mühendislik 
Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. 
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr.Öğr.Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
(İngilizce) 

1 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanı almış 
olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Prof. Dr. 

1 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanı almış 
olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Doç. Dr. 

Yazılım Mühendisliği 

1 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanı almış 
olmak. 

Prof. Dr. 

1 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanı almış 
olmak. 

Doç. Dr. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

1 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fizik bölümlerinin 
birinde doçent unvanı almış olmak. 

Doç. Dr. 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

2 
Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik, Haberleşme veya 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinde 
doktora yapmış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 

Hukuk 
Fakültesi 

Anayasa Hukuku 1 Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Dr.Öğr.Üyesi 

Medeni Hukuk 1 Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Dr.Öğr.Üyesi 
Medeni Usul ve İcra İflas 

Hukuku 
1 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yapmış 
olmak. 

Dr.Öğr.Üyesi 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Grafik (İngilizce) 1 

Grafik veya Grafik Tasarım / Tasarımı, İletişim Tasarımı, 
Görsel İletişim Tasarımı veya Sanat ve Tasarım alanlarının 
birinde yüksek lisans ve doktora / sanatta yeterlik yapmış olmak. 
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 

 9807/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 23., 24.  ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak 
şartıyla: 

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 
2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik 
belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun 
doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel 
yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve 
bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 
doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet 
fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi 
Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 
dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, 
lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç 
belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun 
doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı,  4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş 
halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent 
kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 
EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı,  4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde 
kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına / Konservatuvar / Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

NOT:  
1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında 

istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde 
tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. 
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2. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru 
başlıklı 5. maddesinde “Aday, … başvurularını ilanda belirtilen birimlere şahsen yaparlar.” 
düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta 
yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir. 

İlan Tarihi  : 18.10.2021 
Başvuru Tarihi : 18.10.2021 
Son Başvuru Tarihi : 02.11.2021 

 BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

1 
Tirebolu İletişim 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Bölümü 

Halkla İlişkiler 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Halkla ilişkiler, kriz iletişimi, 

entelektüel şirket, sosyal 

girişimcilik, liderlik konularında 

çalışmaları olmak. 

2 

Görele Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Finans ve 

Bankacılık  

Bölümü 

Finans ve Bankacılık  

Anabilim Dalı 
Doçent 2 1 

Bankacılık ve Sigortacılık alanında 

Doçent unvanı almış olmak, Banka 

tercihi ve siber risk sigortaları 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

3 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 

Doğum ve Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Hemşireliği alanında Doçent 

unvanı almış olmak, Gebelerde 

Genetik okur - yazarlığı, prenatal 

tarama ve tanı testleri, akraba 

evliliği alanında çalışmaları olmak. 

4 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 

Genel Biyoloji 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Biyoloji Bilimi alanında 

almış olup; Su ve sediment kirliliği 

ile entomopatojenik nematodlar 

üzerine çalışmaları olmak 

5 Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim 

Bölümü 

Zihin Engelliler 

Eğitimi Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

5 2 
Doktorasını Özel Eğitim alanında 

tamamlamış olmak. 

6 
Devlet 

Konservatuvarı 

Geleneksel Türk 

Müziği Bölümü 

Türk Halk Oyunları 

Anasanat Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Doktora çalışmasını Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalında tamamlamış 

olup, Etnomüzikoloji ve Müzik 

Teknolojileri üzerine çalışmaları 

olmak. 

7 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü 

Uygulamalı Sosyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Doktora derecesini Sosyoloji 

alanında almış olup, sosyal 

psikoloji ve niceliksel araştırma 

yöntemleri alanlarında çalışmaları 

olmak 

8 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bölümü 

Halk Sağlığı 

Hemşireliği Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Hemşirelik Anabilim Dalında 

doktora yapmış olmak ve ilgili 

alanda çalışmaları olmak. 
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9 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 2 

Ebelik veya Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 

doktora yapmış olmak. 

10 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 

Pazarlama bilim dalında doktora 

yapmış olmak. Tüketici Psikolojisi 

ve Destinasyon Pazarlaması 

alanlarında çalışmaları olmak. 

11 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar Donanımı 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanlarının birinde doktora yapmış 

olmak 

12 
Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar Yazılımı 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği ya da Bilgisayar 

Bilimleri Ana Bilim Dallarından 

birinde doktora yapmış olmak 

13 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü 

Hareket ve 

Antrenman Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

5 1 

Beden Eğitimi ve Spor 

Anabilim Dalında doktora yapmış 

olmak. Sporda Eğitim Liderliği 

ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

14 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Acil Tıp Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Acil Tıp uzmanı olup, Covid-19 

enfeksiyonu ile ilgili çalışma 

yapmış olmak. 

15 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı (Genel 

Dahiliye B.D.) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Genel Dahiliye uzmanı olup, Troid 

fonksiyon testleri ile ilgili çalışması 

olmak. 

16 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Histoloji ve Embriyoloji alanında 

doktora yapmış olmak ve 3D 

Medikal Modelleme ile ilgili 

çalışmış olmak. 

17 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız-Diş ve Çene 

Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

alanında uzman olmak; Çene 

Kırıkları ve Trombositten Zengin 

Plazma konularında çalışma 

yapmış olmak. 

18 
Dereli Meslek 

Yüksekokulu 

Otel, Lokanta ve 

İkram Hizmetleri 

Bölümü 

Turizm ve Otel 

İşletmeciliği Prg. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

5 1 

Turizm İşletmeciliği alanında 

doktora yapmış olup, Sağlık 

Turizmi ve Eko Turizm alanlarında 

çalışmaları olmak 

 9897/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI 

İlanın Çıkılacağı 
Yer: 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Kadro Ünvanı: Araştırma 
Görevlisi 

Duyuru Başlama Tarihi: 18.10.2021 

Kadro Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 02.11.2021 
Kadro Derecesi: --- Ön Değerlendirme Tarihi: 05.11.2021 
Ales Puanı: 70 Sınav Giriş Tarihi: 09.11.2021 
YDS/Dengi: 85 Sonuç Açıklama Tarih: 15.11.2021 
Başvuru Tipi: Şahsen Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi: 
https://ee.bilkent.edu.tr/tr/ 

Başvuru Yeri: İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
Üniversiteler Mah. 1609. Sokak, Kat: 4, Oda: EE417, Bilkent, 
Çankaya / Ankara. E-posta: chair@ee.bilkent.edu.tr 

 
Özel Şartlar: 1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans derecesi sahibi olmak. 

2. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nde İşaret İşleme bilim alanında sürdürüyor 
olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak. 

3. İşaret İşleme alanındaki uluslararası indeksli dergilerde yayınlar 
yapmış olmak. 

4. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. 
Genel Şartlar: 1. 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2. Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak 
atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 85 
puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puan almış olmak, 

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir. 

5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti 
notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not 
sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

Ünvan Şartları: 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans 
mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak gerekir. 

2. ALES Sayısal’dan en az 70 veya GRE Sayısal’dan en az 157 puan 
almış olmak. 

 

 

mailto:chair@ee.bilkent.edu.tr
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İstenen Belgeler: 1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu 
2. Detaylı özgeçmiş 
3. Lisans ve varsa yüksek lisans diploma  fotokopileri (Belgeyi 

veren kurum veya noter onaylı) 
4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için) 
5. Mezun olduğu lisans ve varsa yüksek lisans ile devam etmekte 

olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları 
6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi 
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi 

veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç 
belgesi (Aday, en az 85 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 2016’dan 
sonra alınmış belgeler kabul edilir.) 

9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 
veya GRE sonuç belgesi (Aday, ALES Sayısal’dan en az 70 veya 
GRE Sayısal’dan en az 157 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 
2016’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir.) 

10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için) 
11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş) 

 9895/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri 
hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kimya Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte: 
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 

dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 
gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta 
yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için 
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: Fen Fakültesi 
BÖLÜM: Kimya Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI: Doçent  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Mekanokimyasal tepkimeler ve uyarıcılara cevap veren akıllı 

organik malzemelerin  uygulamaları konularında araştırmalar yapmış ve derin tecrübe edinmiş 
olmak. Yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış veya doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak. 
Endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde yayın yapmış ve çalışmalarına çok sayıda 
atıf almış olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara 9896/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 18.10.2021 
Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9-  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
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6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2-  İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM  

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ  
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 

İletişim Fakültesi: (232) 4888138 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,: (232) 4885301 

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311 
Fax : (232) 2792626 

 

FAKÜLTE/ 
ENSTİTÜ 

ANABİLİM 
DALI / 

BÖLÜM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla İlişkiler 
ve 

Reklamcılık 
Doç.Dr. 1 

 Doçentliğini İletişim Çalışmaları 
alanında almış olmak. Kültürlerarası 
İletişim ve Kişilerarası İletişim alanında 
uluslararası ve ulusal hakemli bilimsel 
dergilerde yayımlanmış eserlere sahip 
olmak. 

Güzel Sanatlar 
ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

 Lisans ve Yüksek Lisans derecesini 
Mimarlık alanında yapmış olmak, 
Doktorasını Yapı Bilgisi Anabilim 
Dalında tamamlamış olmak, Yapı Bilgisi 
ve Sürdürülebilirlik alanlarında 
çalışmalara sahip olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

 Doktorasını Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon alanında yapmış olmak, 
Su İçi Fizik Tedavi ve/veya Geriatrik 
Rehabilitasyon konularında ulusal ve 
uluslararası hakemli dergilerde yayınları 
olmak. 

 9814/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son 

başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan 

başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan 

adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU BELGELERİ: 

1-Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2-Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3-ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge 

4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 

Sınavından almış oldukları puanı belirten b elge 

5-Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 

6-Not dökümleri (lisans, lisansüstü) 

7-Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için) 

8-Nüfus cüzdanı fotokopisi 

9-Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 

11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 

12-(Varsa)Yabancı Dil Belgesi 

13-Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için) 
 

Fak. / Y.O. 
Bölüm 

/Program 
Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar ALES 

Yabancı 

Dil 
Başvuru Tarihleri 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 
Yaşlı Bakımı 

Öğr.Gör.Dr. 

(Ders verecek) 
1 

Fizyoloji doktorası 

yapmış olmak 
Muaf Muaf 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 02.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı): 04.11.2021 

Sonuç Açıklama: 09.11.2021 
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Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar 

Programcılığı 

Öğr.Gör. 

(Ders verecek) 
1 

Fakültelerin; Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar 

Bilimleri, Matematik 

veya İstatistik 

bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak 

ve bilgisayar alanında 

tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

Belgelendirilmek koşulu 

ile bilgisayar veya 

yazılım alanında en az 

2 yıl akademik veya 

sektörel deneyime 

sahip olmak. 

70 Muaf 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 05.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı): 09.11.2021 

Sonuç Açıklama: 15.11.2021 

Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı 
Öğr.Gör. 

(Ders verecek) 
1 

Fakültelerin; Grafik 

Tasarımı, İletişim ve 

Tasarımı, Çizgi Film ve 

Animasyon, Çizgi Film 

(Animasyon) veya 

Görsel İletişim Tasarımı 

bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak, 

alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

70 Muaf 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 05.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı): 09.11.2021 

Sonuç Açıklama: 15.11.2021 

Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı 
Öğr.Gör. 

(Ders verecek) 
1 

Fakültelerin; Grafik 

Tasarımı, İletişim ve 

Tasarımı, Çizgi Film ve 

Animasyon, Çizgi Film 

(Animasyon) veya 

Görsel İletişim Tasarımı 

bölümlerinin birinden 

lisans mezunu olmak, 

alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

Belgelendirilmek koşulu 

ile grafik tasarım 

alanında en az 2 yıl 

akademik veya sektörel 

deneyime sahip olmak. 

70 Muaf 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 05.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı): 09.11.2021 

Sonuç Açıklama: 15.11.2021 
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Uygulamalı  

Yönetim Bilimleri 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
1 

Mutfak Sanatları ve 

Yönetimi veya 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları alanında 

lisans mezunu, Turizm 

İşletmeciliği alanında 

doktora yapıyor olmak. 

70 85 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 03.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı):  06.11.2021 

Sonuç Açıklama: 10.01.2021 

Uygulamalı Yönetim 

Bilimleri 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Öğr. Gör.  

(Ders Verecek) 
1 

Beslenme ve Diyetetik 

alanında lisans ve tezli 

yüksek lisans sahibi 

olmak. 

70 85 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 03.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı):  06.11.2021 

Sonuç Açıklama: 10.01.2021 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 
Mimarlık Araş.Gör. 1 

Mimarlık alanında 

lisans mezunu olmak 

ve Mimari Tasarım, 

Mimari Tasarımda 

Bilişim veya Tasarım 

Çalışmaları alanlarında 

tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

70 85 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 05.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı): 10.11.2021 

Sonuç Açıklama:19.11.2021 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Araş.Gör. 1 

İnşaat Mühendisliği 

Lisans mezunu olup, 

ilgili alanlarda tezli 

yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

70 85 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 08.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı): 15.11.2021 

Sonuç Açıklama: 22.11.2021 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon lisans 

mezunu olup, ilgili 

alanlarda tezli yüksek 

lisans veya doktora 

yapıyor olmak 

70 70 

İlana Başvuru: 18.10.2021 

Son Başvuru: 01.11.2021 

Ön Değerlendirme: 02.11.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı): 04.11.2021 

Sonuç Açıklama: 05.11.2021 

 9930/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Prof. Dr. 1 

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları ya da Turizm İşletmeciliği 

alanlarının birinde doktorasını 

tamamlamış olmak ve Doçent unvanını 

Turizm bilim alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Prof. Dr. 1 

Doktorasını Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapmış 

olmak ve Doçentliğini Gıda Bilimleri 

alanında almış olmak. 

Adayların; 
1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
2. 2 Adet Fotoğraf 
3. Nüfus Cüzdan Sureti 
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent 

adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik 
belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve 
yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Rektörlüğe ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
(18.10.2021-01.11.2021) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet 
Hard Copy-5 adet CD/USB olacak şekilde) 

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi: 01.11.2021) 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
    9727/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2021 – Sayı : 31632 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 
ALES - YDS 
EŞDEĞERİ 

PUANI 

Güzel Sanatlar 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

Gastronomi 
ve Mutfak 
Sanatları 

Öğr. Gör. 1 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapmış 
olmak ve Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları alanında 
Doktora yapıyor olmak. 

ALES: 70 
YDS: 50 

İLAN TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 18.10.2021 
Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.11.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 08.11.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.11.2021 
İSTENEN EVRAKLAR 
1. 1 Adet Fotoğraf 
2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 
3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 
6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 
7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 
9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen 
kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır.  
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No: 1   34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
    9727/2/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi : 18.10.2021 
Fakülte Adı : Hukuk Fakültesi Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021 
Bölüm Adı : Kamu Hukuku Bölümü Ön Değerlendirme Tarihi : 03.11.2021 
Anabilim Dalı : Milletlerarası Hukuk Giriş Sınav Tarihi : 05.11.2021 
Kadro Tipi : Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi : 09.11.2021 
Kadro Sayısı : 1 (Bir) Kadro Derecesi : - 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk 
Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca 
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’nda 
görevlendirilmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans veya 
Doktora yapıyor olmak. Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda 
listelenmiştir: 

Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Öğrenci Belgesi 
6. ALES belgesi (en az 75 puan) 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. 
Notlar:  
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

    9520/1/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi : 18.10.2021 
Fakülte Adı : İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021 
Bölüm Adı : Ekonomi Ön Değerlendirme Tarihi : 03.11.2021 
Anabilim Dalı : - Giriş Sınav Tarihi : 05.11.2021 
Kadro Tipi : Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi : 09.11.2021 
Kadro Sayısı : 1 (Bir) Kadro Derecesi : - 

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Ekonomi Bölümünde 
görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Ekonomi Bölümünde görevlendirilmek 
üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. İngilizce Ekonomi/İktisat lisans mezunu olmak ve Ekonomi/İktisat alanında İngilizce 
Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Öğrenci Belgesi 
6. ALES belgesi (en az 75 puan) 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

    9520/2/1-1 

 



18 Ekim 2021 – Sayı : 31632 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerine öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı 
Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek 
olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam 
Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı 
İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. 

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul Bölümü Kadro 

Unvanı 
Kadro 
Sayısı Aranan Koşullar 

İlan Son 
Başvuru 

Tarihi 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
İşletme 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

1-  İşletme alanında Doktora yapmış olmak. 
2-  SSCI kapsamındaki bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak. 
3- Yurt dışı ve yurt içi bilimsel kongre/konferanslara katkıda 

bulunarak katılmış olmak 
4-  Lisans ve lisansüstü düzeyde farklı pazarlama konularında ders 

vermiş olmak. 
5-  Tüketici davranışı, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, 

etik, ve banka /finansal hizmetlerde pazarlama konularında 
araştırmalar yapmış olmak. 

2.11.2021 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 
ve Kamu 
Yönetimi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

1-  Doktora veya yüksek lisans derecesini yurtdışında tanınmış bir 
üniversitede yapmış olmak. 

2-  Göç ve sınır çalışmaları ile siyaset teorisi alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

3-  Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel yayınlara sahip olmak. 
4-  Ulusal/uluslararası projelerde araştırma yürütmüş olmak. 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu Hukuku 
Bölümü / Ceza 

ve Ceza 
Muhakemesi 

Hukuku 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

1- Hukuk Fakültesi lisans derecesine sahip olmak, 
2- Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, 
3- İngilizce ÜDS’den veya YDS’den 90 ve üzeri puan almış olmak, 
4- İleri Seviye (C1) Almanca biliyor olmak. 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 
linkinden kabul edilecektir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
 9656/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre öğretim elemanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (ALES puan türü belirlemede, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirtilen Yürütme Kurulu kararı 
esas alınacaktır.) 

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; ilan edilen bölüm/anabilim 
dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır. 

- Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon 
Bölümü, Rekreasyon Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için, 
herhangi bir ALES puan türü esas alınacaktır. 

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; başvuran adayların lisans 
mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır. 

3- 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. 

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
5- Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

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

6- Bu ilanda belirtilen “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi” kadrolarına ataması 
yapılacak Araştırma Görevlileri, lisansüstü eğitimlerini “Öncelikli Alanlardaki Araştırma 
Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve 
Esaslar” uyarınca yapacaklardır. 

7- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların “Giriş 
Sınavı” sözlü olarak yapılacaktır. 

8- 06.02.2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim 
Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından 
itibaren, azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile azami sürelerinin dolması 
sebebiyle kadrolarıyla ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 güz döneminde azami 
öğrenim sürelerinin yeniden başlaması sebebiyle, araştırma görevlisi kadrolarına 
başvuramayacaklarına dair Yürütme Kurulu kararı kapsamına girenler, araştırma görevlisi 
kadrolarına başvuru yapamazlar. 

UNVAN ŞARTLARI 
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, 01.01.1986 sonrası doğumlu 

olması gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda 
tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı aranır. Doktora ve 
Sanatta Yeterlik öğrencisi olanların tez aşamasına geçmemiş olması gerekir. 

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

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak şartı aranır. 
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MUAFİYET 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in, 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

İSTENİLEN BELGELER 
1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, İlan Kodu, T.C. 

Kimlik Numarası, yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin belirtildiği başvuru 
dilekçesinin imzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

2- Özgeçmiş (Fotoğraflı) 
3- ALES Sonuç Belgesi fotokopisi (Doğrulama kodu bulunan) 
4- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından 

kabul edilen bir sınav) 
5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri (e-Devletten 

alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici 
diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî Kurumlarca onaylanmış ıslak 
imzalı/mühürlü olması gerekir.) 

6- İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci 
belgesi (e-Devletten alınacak karekodlu öğrenci belgesi kabul edilir.) 

7- Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair, askerlik durum belgesi  
9- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.) 
10- Transkript (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya 

e-Devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.) 
11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışan veya ayrılmış olanlar için.)  
12- SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için) 
13- Tecrübe şartına ilişkin belgelerin, kamu kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya 

özel kurumlardan alınacak kaşeli, onaylı ve ıslak imzalı belgeler ile SGK hizmet dökümünün 
birlikte ibraz edilmesi gereklidir. 

14- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı 
AÇIKLAMALAR 
1- İlana başvuru süresi; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 

gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 
2- Onaylı olması istenilen belgeler, noter veya resmi kurum "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanması gerekmektedir.  
3- İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

5- İlanda belirtilen kadrolara başvurular, başvuru detaylarının da belirtildiği 
https://pdbilan.kku.edu.tr web adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile 
başvuru kabul edilmeyecektir. 
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SINAV TAKVİMİ 
İlan Tarihi 18.10.2021 Giriş Sınavı Tarihi 18.11.2021 

Son Başvuru Tarihi 01.11.2021 
Nihai Değerlendirme 
Sonuçlarının İlan Tarihi 

23.11.2021 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının 
İlan Tarihi 

12.11.2021 
Sonuçların ilan edileceği 
internet adresi 

https://kku.edu.tr/Anasayfa 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI 

BÖLÜM / A.B.D. / 
A.S.D. 

ADEDİ AÇIKLAMALAR 

EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 
Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
1 

Eğitim Fakültesi Lisans mezunu olmak. Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Matematik Eğitimi 1 
Matematik Eğitimi Lisans mezunu olmak. Matematik Eğitimi 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 

Moleküler Biyoloji 1 
Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Biyoloji alanında 
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 

Mütercim Tercümanlık 
(Arapça) 

1 

Arapça Mütercim Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık 
(Arapça) Lisans mezunu olmak. Doğu Dilleri ve Edebiyatları 
veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans 
yapıyor olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / RESİM BÖLÜMÜ 

Resim 1 
Resim Bölümü Lisans mezunu olmak. Resim alanında 
Doktora veya Sanatta Yeterlik Eğitimi yapıyor olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

1 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans mezunu olmak. 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans 
yapıyor olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

Uluslararası Siyaset 1 
Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde 
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

İslam Felsefesi 1 
İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. 
Felsefe ve Din Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ 

Bina Bilgisi 1 
Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Mimarlık alanında 
Doktora yapıyor olmak. 

Yapı Bilgisi 1 
Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Mimarlık alanında 
Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 

Spor Yöneticiliği 1 
Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Spor 
Bilimleri alanlarından herhangi birinde Tezli Yüksek Lisans 
yapıyor. 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / REKREASYON BÖLÜMÜ 

Rekreasyon 1 
Rekreasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Spor Bilimleri 
alanlarından herhangi birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Veterinerlik Fizyolojisi 1 Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak. Veterinerlik 
Fizyolojisi alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 

Veterinerlik Genetiği 1 Veteriner Fakültesi Lisans mezunu olmak. Veterinerlik 
Genetiği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

TOPLAM 14  

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI 
ANABİLİM / 

ANASANAT DALI ADEDİ AÇIKLAMALAR 

HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ 

Anayasa Hukuku 2 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku 3 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli 

Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

İdare Hukuku 3 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Mali Hukuk 2 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Milletlerarası Hukuk 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 

Medeni Hukuk 2 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Medeni Usul ve İcra-
İflas Hukuku 2 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında Tezli 

Yüksek Lisans yapıyor olmak. 
EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

Görme Engelliler 
Eğitimi 2 

Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümü mezunu olmak. 
Özel Eğitim veya Görme Engelliler Eğitimi alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

İşitme Engelliler Eğitimi 1 
Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümü mezunu olmak. 
Özel Eğitim veya İşitme Engelliler Eğitimi alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Zihin Engelliler Eğitimi 1 
Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümü mezunu olmak. 
Özel Eğitim veya Zihin Engelliler Eğitimi alanında Tezli 
Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Bilgisayar Bilimleri 1 
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. 
Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

Bilgisayar Yazılımı 1 
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 
Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Bilgisayar Donanımı 1 
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. 
Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor 
olmak. 

TOPLAM 22  
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI 

PROGRAMI ADEDİ AÇIKLAMALAR 
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU / GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI 
BÖLÜMÜ 

Radyo ve Televizyon 
Programcılığı 

1 

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans mezunu olmak. 
Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Yüksek Lisans yapmış 
olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası 
alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. 

KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ 

Kontrol ve Otomasyon 
Teknolojisi 

1 

Fakültelerin, Elektrik-Elektronik programı Lisans mezunu 
olmak. Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek 
Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti 
sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. 

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım 

1 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu olmak. 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Yüksek Lisans yapmış 
olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası 
alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. 

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

Çocuk Gelişimi 1 

Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Çocuk 
Gelişimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelemek 
kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl 
tecrübesi olmak. 

FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER M.Y.O. / TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ 

Emlak Yönetimi 1 
İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. İşletme alanında tezli 
Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans 
mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

Diş Protez Teknolojisi 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Belgelemek kaydıyla, 
lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. 

Ağız ve Diş Sağlığı 1 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Belgelemek kaydıyla, 
lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ 

Anestezi 1 

Tıp veya Diş Hekimliği veya Veteriner veya Eczacılık 
Fakültesi veya Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 
Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 
3 yıl tecrübesi olmak. 

Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri 

2 

Radyoloji veya Fizik veya Biyofizik veya Sağlık Fiziği veya 
Radyoterapi Fiziği veya Tıbbi Radyobiyoloji alanında Yüksek 
Lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla, lisans mezuniyeti 
sonrası alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. 

TOPLAM 10  
    9696/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri 

uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Nitelik 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

İç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Bölümü lisans mezunu olup, İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans veya doktora öğrencisi olması 

şartı aranır.  

Sağlık 

Bilimleri 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

lisans mezunu olup, Beslenme ve 

Diyetetik Anabilim Dalında tezli 

yüksek lisans veya doktora öğrencisi 

olması şartı aranır.  

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

İlan Tarihi 18/10/2021 

Son Başvuru Tarihi 01/11/2021 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 05/11/2021 

Giriş Sınavı Tarihi 12/11/2021 

Sonuçların Açıklanacağı Tarih 19/11/2021 

A - GENEL ŞARTLAR  

1 - İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2 - 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.  

3 - ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate 

alınır. 
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4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

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

eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.  

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

B - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ  

1 - Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Bölüm, adres, telefon no, e-mail gibi 

adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir). 

2 - Özgeçmiş (YÖK formatında). 

3 - Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak 

imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 

mezun belgesi). 

4 - Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi   

(e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir). 

5 - Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 

kaydıyla not döküm belgesi). 

6 - ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır). 

7 -  Yabancı dil belgesi. 

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.  

9 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

10 - Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 

kaydıyla alınabilir). 

11 - Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 

alınabilir). 

12 - 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).  

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen 

veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik 

belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.  

Başvuru Adresi:  

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ  

Tel: (0 352) 324 00 00 – Faks: (0 352) 324 00 04 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden 

(www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 9581/1-1 
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Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. 
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü 
belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu 
gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve 
dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri 
gerekmektedir. 

Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir 
örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur.  

Başvurular için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynakları Çekmeköy Kampüsü 
Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy – İSTANBUL E-posta adresi: (ik@ozyegin.edu.tr)     

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.  
Duyuru Başlama Tarihi : 18.10.2021 
Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021 
Duyurulur. 

Fakülte / 

Yüksekokul 
Bölüm Prof. Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Açıklama 

İşletme 

Fakültesi 
Ekonomi   1 

Doktorasını Ekonomi alanında yapmış olmak, Kurumsal Finans, 

Bankacılık, Birleşme ve Devralmalar, Kurumsal Yönetim ve Kredi 

Riski alanlarında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkiliğini 

uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu 

uluslararası atıflarla gösterebilmek. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
1   

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yöneylem 

araştırması yöntemlerinin afet yönetimi alanında uzmanlaşmış ve bu 

konularda araştırma projeleri yürütmüş, lisansüstü tezleri yönetmiş 

olmak. Uluslararası konferanslarda sunumları ve endüstri 

mühendisliği ve yöneylem araştırması alanının önde gelen bilimsel 

dergilerinde çalışmaları ve atıfları bulunmak. 

 9641/1/1-1 
—— • —— 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve 
istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.  
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Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
1. Başvuru dilekçesi 
2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir 

referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.) 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans diploması, Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır) 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı 
gerekmektedir, e-devletten alınan belgeler geçerlidir.) 

5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 
gerekmektedir.) 

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri(Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 
olması gerekmektedir.) 

7. Varsa yayınların kopyası 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tescil belgesi kopyası 
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00’a) yukarıda belirtilen 

evrakları e-posta yoluyla (ik@ozyegin.edu.tr) adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru 
dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan 
doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
(https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Fakülte 
/Yüksekokul 

Bölüm Unvan Sayı Aranan Şartlar 
ALES 
Puanı 

YDS / Eş 
Değeri 

İlan Takvimi 

İşletme 
Fakültesi 

Ekonomi 
Araştırma 
Görevlisi 

2 

Ekonomi alanında 
lisans derecesine sahip 

olmak, Ekonomi 
alanında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak, 
Makroekonomi veya 

Oyun Teorisi 
alanlarında asistanlık 

tecrübesine sahip 
olmak. 

75 75 

İlan başlangıç tarihi : 18.10.2021 
İlan bitiş tarihi : 01.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.11.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 05.11.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.11.2021 

Mimarlık 
ve Tasarım 
Fakültesi 

İletişim ve 
Tasarımı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Görsel İletişim 
Tasarımı, İletişim 
Tasarımı, Grafik 

Tasarım, ya da Medya 
ve Görsel Sanatlar 

bölümleri lisans 
mezunu olmak. 

70 60 

İlan başlangıç tarihi : 18.10.2021 
İlan bitiş tarihi : 01.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.11.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 12.11.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.11.2021 

Mimarlık 
ve Tasarım 
Fakültesi 

İletişim ve 
Tasarımı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

Görsel İletişim 
Tasarımı ya da Medya 

ve Görsel Sanatlar, 
Fotoğraf, Video ve 
Sinema bölümleri 

lisans mezunu olmak. 

70 60 

İlan başlangıç tarihi : 18.10.2021 
İlan bitiş tarihi : 01.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.11.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 12.11.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.11.2021 

 9641/2/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

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

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

maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan Tarihi 18.10.2021 

Son Başvuru Tarihi 03.11.2021 (Mesai bitimine kadar) 

Ön Değerlendirme Tarihi 08.11.2021 

Sınava Giriş Tarihi 15.11.2021 

Sonuçların Açıklama 19.11.2021 

 

SIRA 

NO 
BİRİMİ 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

ALES 

PUANI 
NİTELİK 

ARANILAN               

YABANCI 

DİL 

1 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu  

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 SÖZ:70 

Almanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca 

Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli 

yüksek lisans mezunu olmak.  

Almanca 

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

 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda 

ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.  

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

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

Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. 

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 

puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.  

MUAFİYET: 

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

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

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

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar 
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ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, 

buna ilişkin dilekçe vermelidir. 

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

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

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

haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.  

İSTENİLEN BELGELER: 

1-Başvuru Formu  

(www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 

2-Özgeçmiş 

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript 

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

onaylanmış denklik belgeleri 

7-Yabancı Dil Belgesi (Almanca en az 85) 

8-Ales Belgesi (en az 70) 

9-2 adet fotoğraf 

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

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

getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) 

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

gerekmektedir.  

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan 

ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No:104, 34820 Beykoz / 

İSTANBUL 

E-posta: ydyo@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83-84 

 9474/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim 
dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-
devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel 
yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve 
bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 
doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet 
flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını aldıktan sonra 
ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir. 

2 - Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim 
dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-
devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi 
kurumlarca onaylı sureti), varsa hizmet cetveli,  bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans 
çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini 
1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. 

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını 
belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten 
temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve 
yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ UNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Diş Hastalıkları 

ve Tedavisi 
3 1 

Uzmanlığını Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalında 

yapmış olmak. 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Doçent Eğitim Yönetimi 1 1 
Doçentliğini eğitim bilimleri (eğitim yönetimi) alanında 

almış olmak. 

Doçent 
Fen Bilgisi 

Eğitimi 
1 1 

Doçentliğini temel eğitim (fen bilgisi eğitimi) alanında 

almış olup, bilim kampları üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Eğitim Yönetimi 3 1 

Doktorasını eğitim yönetimi alanında yapmış olup, 

dönüşümcü liderlik ve denetim üzerine çalışmaları 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
3 1 

Doktorasını biyoloji eğitimi alanında yapmış olup, ders 

kitaplarının incelenmesi üzerine çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Doçent 

Uygulamalı  

Sosyoloji 
1 1 

Doçentliğini sosyoloji alanında almış olup, müzik ve çevr

e sosyolojisi üzerine çalışmaları olmak. 

HUKUK 

FAKÜLTESİ 
Doçent 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku 

1 1 
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup,  doçentliğini ceza 

ve ceza muhakemesi hukuku alanında almış olmak.   
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İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Doçent 

Üretim 

Yönetimi ve 

Pazarlama 

1 1 
Doçentliğini pazarlama alanında almış olup, tüketici 

davranışları ve marka üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent 
Uluslararası 

İlişkiler 
1 1 

Doçentliğini uluslararası ilişkiler  alanında almış olup, 

etnisite, milliyetçilik ve kimlik siyaseti üzerine çalışmaları 

olmak.  

İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

Doçent Halkla İlişkiler 1 1 

Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında almış olup, 

sosyal sorumluluk ve siyasal iletişim üzerine çalışmaları 

olmak. 

Doçent Sinema 1 1 
Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında almış olup, Türk 

sineması ve fotoğrafçılık üzerine çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Doçent 
Jeoloji 

Mühendisliği 
1 1 

Doçentliğini yerbilimleri ve mühendisliği alanında almış 

olup, nadir toprak element jeokimyası ve organik 

jeokimya üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent 
Konstrüksiyon 

ve İmalat 
1 1 

Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup,  

plastik deformasyon mekanizmaları ve sürtünme 

karıştırma kaynağı üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bilgisayar 

Donanımı 
3 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya 

Telekomünikasyon Mühendisliği alanlarından birinden 

lisans mezunu olup, doktorasını Bilgisayar Mühendisliği 

veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde yapmış 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bilgisayar 

Yazılımı 
3 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya 

Telekomünikasyon Mühendisliği alanlarından birinden 

lisans mezunu olup,  doktorasını Bilgisayar Mühendisliği 

veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde yapmış 

olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Doçent 

Doğum ve 

Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

1 1 
Doçentliğini doğum ve kadın sağlığı hastalıkları 

hemşireliği alanında almış olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Ebelik 3 1 

Doktorasını ebelik, kadın sağlığı ve hastalıkları 

hemşireliği veya halk sağlığı hemşireliği alanlarının 

birinde yapmış olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 
3 1 

Doktorasını hemşirelik alanında yapmış olup, iç 

hastalıkları hemşireliği alanında çalışmaları olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ 

Doçent 
Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum 

1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, Üremeye Yardımcı 
Tedavi Klinik Uygulamaları Eğitimi Sertifikasına sahip 
olmak. 

Doçent 
Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum 

1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, kannabionitlerin 
kadın genital sistemleri üzerine etkileri konusunda 
çalışması olmak. 

Doçent Üroloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, infertilite ve 
endoüroloji alanlarında çalışmaları ile European Board of 
Urology (EBU) sertifikasına sahip olmak. 

Doçent Kardiyoloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, adipokinlerin 
kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkileri konusunda 
çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Genel Cerrahisi 3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, gastroenteroloji 
cerrahisi yandal uzmanlığına ve karaciğer nakil 
sertifikasına sahip olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Kulak Burun 
Boğaz 
Hastalıkları 

3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, baş-boyun kanserleri 
üzerine çalışmaları olmak.  

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Anatomi 3 1 
Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olup,   
deneysel epilepsi modeli üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Biyofizik 3 1 
Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olup,  
subaraknoid kanama modeli üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Tıbbi Biyoloji 3 1 
Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, erkek infertilitesi 
üzerine çalışması olmak.   

VETERİNER 
FAKÜLTESİ  

Doçent 
Veterinerlik 
Anatomi  

1 1 
Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doçentliğini 
veterinerlik anatomi alanında almış olmak.  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Veterinerlik 
Cerrahi  

3 1 
Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını 
veterinerlik cerrahi alanında yapmış olmak.  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Veterinerlik 
Viroloji   

3 1 
Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını 
veterinerlik viroloji alanında yapmış olmak. 

ZİRAAT 
FAKÜLTESİ 

Profesör Toprak 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda yapmış olup, toprak ve su 
koruma üzerine çalışmaları olmak. 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor 
Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. 

Müracaat tarihleri: 18/10/2021-01/11/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar, 
*6 (altı) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 
AÇIKLAMALAR :   
1 - Başvurular şahsen veya posta/kargo ile yapılacak olup, posta/kargo ile yapılacak 

başvurularda Üniversitemize son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular işleme 
alınmayacaktır. 

2 - Adli sicil belgesi 
3 - Fotoğraf 1 (bir) adet 
4 - Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında 

ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır. 
5 - Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir. 
6 - Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 9815/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adana il sınırları dahilinde sahip olduğu 

AR/TPO/K/O34-d1,d2,d3 pafta no’lu petrol arama ruhsatının müddeti 21.04.2021 tarihinde sona 

ermiştir. 

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

gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 

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

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından 

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

kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.   

 9856/1/1-1 

—— • —— 

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

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Diyarbakır ve Mardin illeri sınırları 

dahilinde sahip bulunduğu ARİ/ÇPA/K/M45-d3-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatını terk için 

12.10.2021 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 9856/2/1-1 

—— • —— 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları içinde P31-d 

no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.10.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 

 9857/1/1-1 

—— • —— 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları içinde P30-c 

no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.10.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 

 9857/2/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları içinde R31-a1, 

a2 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.10.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 

 9857/3/1-1 

—— • —— 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları içinde R31-b1 

no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.10.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 

 9857/4/1-1 

—— • —— 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları içinde R30-

b1, b2 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.10.2021 tarihli dilekçesiyle 

müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci 

fıkrası gereğince ilan olunur. 

 9857/5/1-1 

—— • —— 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz’de Türk Karasuları içinde P31-c 

no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.10.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 

 9857/6/1-1 
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Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 21.05.2021 gün ve 129 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2021 gün ve 1866 sayılı kararı ile onaylanan 
“Pursaklar 1.Etap, 2.Etap 1. ve 2. Bölge ve Saray 1.Etap, 2.Etap Uygulama İmar Planları 
Kapsamında Esenboğa Protokol Yolu Ön Görünüm Bölgesine Ait Plan Notu’nun Kaldırılmasına 
İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b 
maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan 
Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.  

İlanen ilgililere duyurulur. 
 9812/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 07.04.2021 gün ve 104 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1806 sayılı kararı ile onaylanan 
“Saray 1.Etap ve 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı, Sirkeli Uygulama İmar Planı, 
Kösrelikkızığı-Bahçelievler Mahallesi Uygulama İmar Planı, Kösrelikkızığı Köyü-İğdelidere 
Mevkii Uygulama İmar Planı, Pursaklar Altınova Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Pursaklar 
(Saray-Ankara) Kurusarı ve Gümüşoluk Mahalleleri Uygulama İmar Planına Plan Notu 
Eklenmesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, 
Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.  

İlanen ilgililere duyurulur. 
 9813/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim 

Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı 
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

Nitelik 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 

İç Hastalıkları Onkoloji yan dal 
ihtisası bulunmak. 

İngilizce Tıp Programlarında lisans 
dersi vermiş olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 
İşletme Bölümü Doçent 1 

Doçentliğini "Pazarlama" bilim 
dalında almış olmak. 

“Müşteri ve Marka İlişkileri” 
konularında akademik yayınlar 

yapmış olmak. 

Eczacılık 
Fakültesi 

Farmasötik 
Teknoloji 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 

Nano İlaç Taşıyıcılar konusunda 
deneyim sahibi olmak. 
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BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
İlan Tarihi : 18.10.2021 
Son Başvuru Tarihi : 01.11.2021 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB ya da 6 CD/USB olacak şekilde) 
Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların, 
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
* Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
* Bilimsel yayınlarını, 
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB ya da 4 adet CD/USB olacak 
şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 
gerekmektedir. ) 

İlan olunur. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
 9697/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Re’sen 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.


