
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 256. Sayfadadır.

       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA BÜYÜK ÇAPLI ORGANİZASYONLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE

İŞ BİRLİĞİ KONULU NİYET MEKTUBUNUN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7342 Kabul Tarihi: 11/11/2021

MADDE 1 – (1) 31 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Geti-

rilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubu”nun onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

15/11/2021

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Kasım 2021
SALI

Sayı : 31661



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı: 4804

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 4805

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/529

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/530

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/531
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Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/532

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/533

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/534

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/535

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/536

15 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2019 tarihli ve 30879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin on
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Öğrenci, seçmeli dersler de dahil bütün dersleri eğitim-öğretim müfredatında be-
lirtilen yarıyılda almak zorundadır. Ancak istisnai durumlar Senato tarafından belirlenecek usul
ve esaslara göre düzenlenir. Ayrıca, ön koşullu derslerin alınabilmesi için başarılması zorunlu
olan dersler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla farklı dönemlerde de açılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve
(ç) bentlerinde yer alan “ve” ibareleri “veya” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“d) Dördüncü veya beşinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not
ortalamaları 2.00’ın altında olan öğrenciler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/7/2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya
Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/9/2019 30879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/7/2021 31552

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/7/2019 30825
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin

lisans ve ön lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin

usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesin-

deki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlar

ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14, 43, 44, 45, 46 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aktif öğrenci: İlgili dönemde derse kayıt yaptıran ve öğrencilik haklarından yarar-

lanan öğrenciyi,

b) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) AODR: Avrupa Ortak Dil Referansını,

ç) Bölüm başkanı: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarındaki

bölüm başkanlarını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı

bulundukları programın önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim

elemanını,

e) Ders koordinatörü: Ders amaç ve hedeflerini, içeriklerini, ölçme değerlendirme yön-

temlerini, dersin öğrenim çıktılarını belirleyen ve program çıktıları ile ilişkilendiren kişiyi,

f) Dönem: Yarıyıllık eğitim sistemine tabi bölümlerde güz ve bahar yarıyılını, yıllık

eğitim sistemine tabi bölümlerde ise bir eğitim-öğretim yılını,

g) Dönem sonu not ortalaması (DNO): Ders planında ilgili dönemde belirlenen derslere

göre hesaplanmış not ortalamasını,

ğ) Dönem sonu sınavı: Güz, bahar dönemi ile yaz öğretimi sonunda yapılan final sı-

navlarını,

h) Eğitim birimi: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

ı) Fakülte: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı fakülteleri,

i) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin almış olduğu ve notu oluşmuş derslerin or-

talamasını,

j) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, meslek

yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
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k) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-
sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

l) İşletmede mesleki eğitim: Öğrencilerin, eğitim gördükleri yükseköğretim programı
ile ilgili işletmelerde uygulamaların içinde yer alarak mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını
sağlayan ve Üniversitenin akademik takvimine uygun olarak tam zamanlı eğitim-öğretim dö-
nemi içinde yapılan uygulamalı eğitimi,

m) Meslek yüksekokulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı meslek
yüksekokullarını,

n) Pasif öğrenci: Sistem üzerinde kaydı olmakla beraber öğrencilik haklarından yarar-
lanamayan öğrenciyi,

o) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
p) Staj: İşletmelerdeki kısa dönem mesleki uygulamayı,
r) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili kurulun kararı, Senatonun önerisi

ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile imzalanan
protokol çerçevesinde açılan programı,

s) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini, 
ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Ku-

rulunu,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
u) Yüksekokul: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Yeni Kayıt, Öğrenci Katkı Payı, Kayıt Yenileme, Danışmanlık, Yatay-Dikey 

Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ve İntibak
Yeni kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına yeni kayıt yaptırabil-

mek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ilgili programa yerleştirilmiş olmak gerekir.
Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin
ve uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğ-
renim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve yerleştirme işlemlerine ilişkin olarak
2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve anılan bent kapsamında
çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri ve söz konusu mevzuat doğrultusunda alınan Senato kararları
uygulanır. 

(2) Yeni kayda hak kazananlar belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Kaydını
e-Devlet üzerinden yaptıranlardan kayıt için ayrıca belge istenmez. e-Devlet üzerinden kayıt
yaptırmayanlar kayıt belgelerini Üniversite tarafından belirlenen ve resmi internet sitesinde
ilan edilen tarihler arasında Üniversitenin kayıt bürolarına teslim etmek zorundadır. Kayıt iş-
lemleri için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Yeni kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversite tarafından belirlenerek ilan edilir. 

(4) Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği
programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato ka-
rarlarına göre yapılır.
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(5) Yeni kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

(6) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların belirlenmesi durumunda bu kişilerin kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise

bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma

dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır

ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(7) Öğrenci adayları, kendileri veya noter onaylı vekilleri aracılığıyla yeni kayıt işlem-

lerini yaptırabilirler.

Özel yetenek sınavı ile yerleştirilen öğrenciler

MADDE 6 – (1) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara baş-

vuran aday öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından

yapılan sınav sonuçlarına göre ilgili oldukları programlara kabul edilirler. Bu öğrencilerin kayıt

işlemleri 5 inci madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı

MADDE 7 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

uyarınca yükümlülüğü bulunan öğrenci tarafından, anılan mevzuat doğrultusunda belirlenen

öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ödenir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payını/öğ-

renim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik hakla-

rından yararlanamaz.

(2) Eğitim ve öğretim başladıktan sonra, katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olup

Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılda ödemiş olduk-

ları katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan

öğrencilerin katkı paylarının/öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği yükseköğretim kurumları

arasındaki ikili anlaşmalarla belirlenir.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari

derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu

itibarıyla, sınıf bazında yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir

sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti

öderler.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurul

kararıyla bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. 

(2) Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler, öğrencinin devam etmekte olduğu li-

sans/ön lisans programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle

ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur ve ders plan değişikliği nedeniyle uygulanacak in-

tibaklar konusunda öğrenciyi yönlendirir. 

(3) Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini seçer

ve danışmanın onayı ile kaydı tamamlanır. 

(4) Danışman öğretim elemanları haftalık programlarında öğrenci görüşme saatlerini

ilan eder. 
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(5) Geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu du-
rumu bir yazı ile ilgili bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçici
olarak kayıt süresince bir öğretim elemanını görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, derse yazılmasını
danışman onayı ile yaparak kaydını yenilerler. Kaydını yenileyen öğrenci aktif öğrenci statüsü
kazanır. Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara uymayan veya ödemesi
gereken katkı payı/öğrenim ücreti varsa bunları ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez, bu
öğrenci pasif öğrenci statüsüne girer. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri ve eksik ders al-
mış oldukları dönemler öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin normal ders yükü, bulundukları dönem ve alt dönemlerden alınacak
derslerle birlikte 30 AKTS’dir. Öğrenci danışmanının onayı ile normal ders yüküne ilave olarak
10 AKTS kredilik derse veya iki derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci; alt dönemlerden hiç almadığı,
devam şartını sağlamadığı ve başarısız olduğu derslere öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır.
Bu derslerin farklı dönemlere ait dersler olması halinde ise öğrenciler, en önceki dönem ders-
lerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kaydolurlar.

(3) Seçmeli derslere ilişkin olarak aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine, açılan diğer seçmeli derslere kayıt yapıla-

bilir. Ancak kaydolunmuş ve açılmış olan seçmeli ders bırakılamaz.
b)Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan seçmeli dersin açılmaması halinde yerine, açılan

diğer seçmeli derslere kayıt yapılabilir.  Ancak kaydolunmuş ve açılmış olan seçmeli ders bı-
rakılamaz.

(4) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi ve Senatonun onayı
ile bazı dersler ön koşullu ders olarak belirlenebilir. Bu şekilde bir üst sınıftaki koşula bağlı
dersi almak için ön koşul dersi olarak belirlenen dersten başarılı olunması zorunludur. Ön koşul
olarak belirlenen dersler her yarıyılda açılmak zorundadır.

(5) Lisans programlarında; ilk iki yarıyıl sonundan veya yıllık program olan bölümlerde
birinci yılın sonundan itibaren, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak
şartı ile genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler bulundukları dönemin bir üst sını-
fından ders alabilirler. Bu öğrenciler bir dönemde 30 AKTS ile birlikte 15 AKTS kredilik derse
veya üç derse kayıt yaptırabilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı
notları genel not ortalamasına katılır.

(6) Ön lisans programlarında; ilk yarıyıl sonundan itibaren, tüm derslerini alıp başarmış
olmak şartı ile genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler üçüncü yarıyıldan ders alabi-
lirler. Bu öğrenciler bir dönemde 30 AKTS ile birlikte 15 AKTS kredilik derse veya üç derse
kayıt yaptırabilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları genel
not ortalamasına katılır.

(7) Çift ana dal ve yan dal programında kayıtlı lisans/ön lisans öğrencileri kayıtlı ol-
dukları her iki programdan bir dönemde toplam 30 AKTS ile birlikte 15 AKTS kredilik derse
veya üç derse kayıt yaptırabilir.

(8) İşletmede mesleki eğitim yürüten lisans ve ön lisans programlarında, öğrencilerin
uygulama yapmak üzere işyerlerine gönderilebilmesi için;

a) Ön lisans programlarında ilk iki dönem sonundaki veya sonraki dönemlerdeki genel
not ortalamalarının en az 1.80, 
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b) Lisans programlarında altıncı yarıyıl sonundaki veya sonraki dönemlerdeki genel
not ortalamalarının en az 1.80,

olması şarttır. 
(9) Mazeretleri nedeniyle süresi içinde kayıt yenileyemeyen öğrenciler; akademik tak-

vimde belirtilen tarihlerde ilgili bölüm/program başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu ya-
par. Mazeretleri, Senatonun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulunca
kabul edilenlerin kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilir. Derse kayıt olma işleminden öğrenci
sorumludur.

(10) Ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, ders programlarında
çakışan derslere kayıt olamaz. Ancak devam şartı sağlanmış önceki dönem dersleri için bu fık-
radaki ders çakışmasına ilişkin hüküm uygulanmaz. Bununla birlikte akademik takvimde be-
lirlenen mazeretli ders kayıt tarihlerinde, öğrencinin başvurusu üzerine bölüm başkanlığının
uygun görüşü ve eğitim biriminin yönetim kurulu kararıyla çakışan ders farklı programlardan
da alınabilir.

(11) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almak istediği ders açılmadığı takdirde farklı
programdan ders alma talepleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir.

(12) Öğrenci almış olduğu zorunlu iki dersten, dönemin dördüncü haftası sonuna kadar
danışmanının onayını alarak çekilebilir.

Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve yan dal
MADDE 10 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversiteye bağlı birimlere yapı-

lacak her türlü yatay geçiş, çift ana dal ve yan dal işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yü-
rütülür.

(2) Üniversite içinden yapılacak yatay geçiş kontenjanları, ilgili kurulca belirlenir ve
Senato tarafından onaylanır. Üniversite dışından yapılacak yatay geçişler için kontenjanlar ise
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. İntibak işlemleri Senato tarafından intibaka ilişkin
olarak kabul edilen yönerge hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, İngilizce eğitim
yapılan programlarda Senatonun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sun-
mak veya Üniversitenin belirlediği birim tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sınavını ba-
şarmak zorundadır. Bu belgelerden herhangi birini sunamayan ve/veya Üniversite tarafından
düzenlenen İngilizce yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler, 28/11/2019 tarihli ve 30962 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller ve
Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca dil öğrenimi gö-
rürler.

(4) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri, ÖSYM tara-
fından yerleştirilir. Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(5) İntibak işlemleri 23 üncü maddede yer alan başarı notu değerlendirmelerine uygun
olarak ilgili kurullar tarafından yapılır.
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Önceki öğrenmelerin tanınması

MADDE 11 – (1) Üniversite bünyesindeki programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin,
kabul edilmiş oldukları programın öğrenme kazanımları ile ilişkili olarak yükseköğretim ku-
rumları dışında kazanmış oldukları öğrenme kazanımları, ilgili program kapsamında yer alan
derslerin öğrenme kazanımları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Önceki öğrenmelerin tanın-
ması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından kabul eden yönerge ile yürütü-
lür.

Kredi ve not transferi

MADDE 12 – (1) Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, af, akademik değişim
programları veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üni-
versiteye yeni kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferleri Senato tarafından belirlenecek
usul ve esaslara göre yapılır.

Sosyal ve akademik gelişim faaliyetlerinin tanınması

MADDE 13 – (1) Üniversite bünyesindeki programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin,
sosyal, akademik, kültürel faaliyet, etkinlik katılımları ile güz-bahar yarıyıllarında takip ede-
cekleri yüz yüze ya da çevrimiçi faaliyetler aracılığıyla farklı alanlarda edinecekleri yeterlilik-
lerin kayıt altına alınması işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen
yönerge hükümleri uyarınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim, yıl veya yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. Güz ve bahar yarıyıllarının

her birinin normal süresi yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere on dört haftadır. Senato
gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(3) Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belir-
lenir ve ilan edilir. Mücbir sebepler halinde Senato tarafından akademik takvim yeniden dü-
zenlenerek güncellenebilir.

(4) İlgili kurulların kararı ve Senato onayı ile öğretim yılına ilave yaz öğretimi açılabilir.
Yaz öğretimi, YÖK’ün belirlediği ilkeler ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütü-
lür.

(5) Resmî tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılamaz. Ancak gerektiğinde dersi veren
birim tarafından önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen dersler ve sınavlar
cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

Öğrenim süreleri

MADDE 15 – (1) Azami eğitim-öğretim süreleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-
desinin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır.

(2) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim
süresine dâhil değildir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

(4) Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar
program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.
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(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(6) Üniversite içinde ve Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla eşdeğer programlara
kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki programda geçirdikleri süreler azamî öğrenim sürelerine
dâhil edilir.

(7) Eğitim gördükleri programdan farklı bir programa merkezi yerleştirme puanıyla ya-
tay geçiş yapan öğrencilerin azamî süreleri, geçiş yaptıkları programa intibakları sonrasında,
intibak edildikleri yıl veya yarıyılın süreleri, programın azamî süresinden çıkartılarak hesap-
lanır.

Öğretim planları
MADDE 16 – (1) Ders plan ve kredileri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a)

ve (b) fıkraları gereğince, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre Senato tara-
fından belirlenir. Ders plan ve kredilerindeki güncellemeler Senato tarafından belirlenen tarihler
arasında yılda bir kez yapılır.

(2) Üniversitenin ders programları, Üniversitenin kurumsal öğrenme çıktıları, program-
ların özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenim yaklaşımı esas alınarak, ön lisans programları
için TYYÇ’nin beşinci, lisans programları için altıncı düzey yeterlilik tanımları ile TYYÇ Te-
mel Alan Yeterlilik tanımları ve kredi aralıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin, ilgili
programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik
düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır ve güncellenir.

(3) Öğretim planındaki dersler, hem ulusal kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir.
Ulusal kredilerin hesabında, teorik derslerin haftalık bir saati bir kredi, uygulama ve laboratuvar
çalışmasının haftalık iki saati bir kredi olarak değerlendirilir (buçuklu olan derslerin kredisi
bir üst değere yuvarlanır). AKTS kredisi hesabında Bologna kriterleri uygulanır. İlgili progra-
mın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları, ders ve laboratuvar, ödev, proje,
uygulama, atölye, staj, seminer, klinik çalışması, işletmede mesleki eğitim, tez, teknik gezi ve
benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğretme,
ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesap-
lanır ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.

(4) Öğretim planında yer alan dersler; temel alan dersleri, mesleki alan dersleri, uz-
manlık dersleri, yetkinlik dersleri, staj ve işletmede mesleki eğitim ana kategorileri içerisinde
sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçmeli, ön ve/veya
eş koşullu olabilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında
gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(5) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil yeterliği almış öğrenciler için yabancı
dil destekli programlar uygulanabilir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dilde eği-
tim-öğretim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması,
sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Senato tara-
fından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(6) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı, derslerin teorik,
uygulama ve laboratuvar saatleri, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı ve Se-
natonun onayı ile belirlenir. Koşullu ders uygulaması, alınan karardan bir akademik yıl sonra
uygulamaya girer.
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(7) Haftalık ders programları ilgili kurul kararları ile Senatoya sunulur. Senato onayın-

dan geçen haftalık ders programları; öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen

süre içinde ilan edilir. Seçmeli derslerin açılması ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından ya-

pılır.

(8) Staj ve işletmede mesleki eğitim; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda,

Senato tarafından kabul edilen ilgili birimlerin yönerge ve esasları çerçevesinde yürütülür. Bu

çalışmalar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir, gerekli

görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(9) Örgün eğitim-öğretim programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen

bazı dersler, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, Senatoca belirlenen esaslara göre tama-

men veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 17 – (1) Lisans ve ön lisans öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu

ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli

dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği

derslerdir.

Kalite süreçleri

MADDE 18 – (1) Üniversite bünyesindeki eğitim-öğretim programlarının ulusal ve

uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi

uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversitenin

kurumsal kalite politikaları doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

Ön koşul ve eş koşul dersleri

MADDE 19 – (1) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlene-

bilir:

a) Ön koşul dersi; bir dersten önce alınan ve en az DD veya YT notu alınması gereken

derstir.

b) Eş koşul dersi; bir dersle birlikte alınması gereken derstir. Bu derslere birlikte kay-

dolunur, dersler birlikte bırakılır veya derslerden birlikte çekilinir. Eş koşul dersi önceki bir

dönemde geçer not ile tamamlanmış ise, bu ders özelinde eş koşul şartı sağlanmış kabul edilir.

(2) Öğrenciler, ön koşulunu/eş koşulunu sağlamadıkları derslere kaydolamazlar. Ulusal

veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede

ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından

ders almak isteyen öğrenciler için de bu maddedeki hükümler uygulanır.

(3) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu/eş koşulunu sağlamak için kul-

lanılabilir.

Yabancı dil hazırlık programında alınan notlar

MADDE 20 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu

ile ilgili hususlarda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sı-

nıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Yapılma İlkeleri, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme,

İtiraz Ders Tanım ve Uygulamaları

Derslerin yapılma ilkeleri
MADDE 21 – (1) Her ders için bir ders koordinatörü atanır. Üniversite ortak derslerine

Senato, eğitim birimleri ortak derslerine birim kurulları, bölüm derslerine ise bölüm kurulları
tarafından koordinatör atama işlemi yapılır. Ders koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgi-
lerini, dersi verecek bütün öğretim elemanlarının görüşünü alarak belirler. Ölçme ve değerlen-
dirme faaliyetleri ile kullanılacak yöntemler Senato tarafından kabul edilen ilgili yönergede
belirlenir.

(2) Teorik derslere %70 ve laboratuvar, atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında
devam zorunludur. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %80 devam şartı aranır.
Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsız öğrencilerin
durumu ilgili öğretim üyesi tarafından dönemin son haftasında ilan edilir ve bu öğrenciler dö-
nem sonu sınavına giremezler. Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki
devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve dönemin ilk haf-
tasında ilan edilir. Devam zorunluluğuna ilişkin yabancı diller ve hazırlık eğitimi veren birim-
lerin yönergelerinde özel düzenlemeler getirilebilir.

Sınavlar ve başarı değerlendirme
MADDE 22 – (1) Derslerde kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri ders kayıt

tarihinden önce ilan edilir. Tüm dersler için, sınav türleri, ölçme sayısı ve oranları Senato ta-
rafından kabul edilen yönergede belirlenen ilkelere göre düzenlenir.

(2) Yıl içi sınav uygulanan derslerde sınav tarihleri, dersi veren öğretim elemanı veya
öğretim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir. Yıl içi sınav
programları sınavdan en az bir hafta önce ilan edilir.

(3) Dönem sonu sınav programları, ilgili kurullar tarafından hazırlanır ve akademik
takvimde belirlenen sınav dönemi başlamadan en geç iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar prog-
ramda ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Sınav düzeni, sınav görevleri hususunda uyulacak
kurallar ile sınav görevlilerinin yetki ve sorumlulukları Senato tarafından kabul edilen yönerge
hükümlerine göre belirlenir.

(4) Yıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışındaki diğer sınavlar önceden tarih belirlenmek-
sizin yapılabilir. 

(5) Dönem içi ölçme sonuçları; öğretim elemanları tarafından ölçmenin yapıldığı ta-
rihten itibaren iki hafta içinde öğrencilere ilan edilir.

(6) Dönem sonu başarı değerlendirmeleri ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.
(7) Dönem sonu başarı notları; sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta

içerisinde dersin koordinatörü tarafından ilan edilir ve başarı listeleri bölüm başkanlığına iki
nüsha olarak teslim edilir. Bölüm başkanı listelerden birini en geç iki gün içerisinde öğrenci
işleri birimine teslim eder.

(8) Bölüm/programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak
yapılır. Üniversite genelinde ön lisans ve lisans düzeyinde ortak kodla yürütülen derslerin ölçme
ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

(9) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözet-
menleri sorumludur.
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(10) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin uygulan-
masına yönelik hususlar Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders başarı notu
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin aldıkları derslerde gösterdikleri başarı notları, mutlak

notların bir sınıf içerisindeki istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulunduru-
larak Senato tarafından konu ile ilgili kabul edilen yönerge hükümlerine göre hesaplanır ve
harfli başarı notlarına dönüştürülerek belirlenir.

(2) Ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav puanlarının birlikte değerlendiril-
mesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, dönem içi ve dönem sonu sınavlarının oransal
ağırlıkları %40’ın altında olmayacak şekilde belirlenir. Uzaktan öğretimde ise oranlar ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

(4) Asgari bağıl değerlendirme sınırına uygun olmayan öğrenci sayıları için mutlak not
sistemi kullanılır. Mutlak notların harfli başarı notları ile ilişkisi ve bu notların sayısal başarı
notu karşılıklarına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır:

a) Mutlak notların harfli ve sayısal başarı notları ile ilişkisi ve anlamları aşağıdaki tab-
loda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi Başarı Notu Harfli Başarı Notu Katsayı
Mükemmel 90,00-100,00 AA 4.00
Pekiyi 85,00-89,99 BA 3.50
İyi 80,00-84,99 BB 3.00
Orta 75,00-79,99 CB 2.50
Yeterli 65,00-74,99 CC 2.00
Geçer 58,00-64,99 DC 1.50
Geçer 50,00-57,99 DD 1.00
Başarısız 40,00-49,99 FD 0.50
Başarısız 0,00-39,99 FF 0.00
Devamsız -- DZ 0.00
Sınava Girmedi -- GR 0.00
Yeterli -- YT --
Yetersiz -- YZ --
Muaf -- M --
Dersten Çekilme -- W --
Eksik Not -- E --
b) Harf notlarının açıklaması aşağıdaki şekildedir:
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi

başarmış sayılır.
2) Bir dersten FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları sağlamadığı için başarısız olan öğrencilere DZ notu verilir. DZ notu, not ortalamaları
hesabında FF notu işlemi görür.

4) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın
GR notu verilir. GR notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.
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5) M notu, muafiyet sınavı ve 11 inci madde kapsamında muaf olunan derslerin başarı

notu olarak verilir. M notu, not ortalamaları hesabına katılmaz.

6) YT ve YZ harf notları, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına

katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı öğ-

renciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

7) W notu, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde dersten çekilmesi

durumunda öğrencinin bu durumunu transkriptinde tanımlamak için kullanılan nottur.

8) E notu, staj gibi uygulamalı derslerde değerlendirme süreci tamamlanmamış ve notu

girilmemiş olan derslere geçici olarak verilen nottur. Belirlenen süresi içerisinde ilgili dersin

koşullarının sağlanması durumunda E notu ilişkili olduğu ders için başarılı nota (YT) dönüş-

türülür.

Notların verilmesi, açıklanması, sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları,

akademik takvimde belirtilen tarihte açıklanır.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata olması durumunda, not düzeltmesinin dersi

veren öğretim elemanının başvurusu ile bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün

bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir.

(3) Öğrenci, sınav sonuçlarına itirazını sınav sonuçlarının ilanını izleyen 5 iş günü için-

de kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına dilekçeyle yapar. İlgili öğretim elemanı, itiraz edilen sı-

navı inceleyerek en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucu bölüm başkanlığına yazılı ola-

rak bildirir. İtiraz sonunda maddi hata saptanması durumunda, başarı durumu yeniden değer-

lendirilerek sonuç ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir. Öğrenci bu

karara itiraz etmek isterse sonucun ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde Rektörlüğe

dilekçe ile itirazda bulunabilir. Rektörlük ilgili sınavla alakalı uzmanlardan oluşan bir komisyon

kurmak suretiyle itirazı inceler. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile

belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin (AA’dan FF’ye kadar, FF dâhil)

AKTS değeriyle o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin topla-

mının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir dönemde harf

notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için ya-

pılırsa GNO elde edilir.

(2) GNO ve DNO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki

hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9

ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

(3) GNO ve DNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son harf

notu ve kredisi; seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan

dersin harf notu ve kredisi esas alınır. Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katılmaz.

(4) Harf başarı notu YT/YZ olan derslerin kredisi tamamlanan krediye dâhil edilir, an-

cak bu derslerden alınan not ve kredi ortalama hesabına katılmaz.

(5) Öğrencinin dersten çekildiğini gösteren W harf başarı notlu derslerin kredisi orta-

lama hesabına katılmaz.
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Mazeret sınavı
MADDE 26 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili hükümler Senato tarafından düzenlenir.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 27 – (1) Her türlü sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğ-

retim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tek Ders, Mezuniyet ve Diploma

Tek ders sınavı
MADDE 28 – (1) Mezuniyetleri için staj hariç tüm derslerden devam şartını yerine ge-

tirerek FF, FD veya GR notu aldığı tek dersi kalan öğrenciye akademik takvimde belirlenen
tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Staj hariç tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 ge-
nel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, akademik takvimde be-
lirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(3) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not orta-
lamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(4) Bitirme çalışması, tasarım, staj, işletmede mesleki eğitim gibi uygulama gerektiren
derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine kadar öğrenim gördük-
leri birimlere müracaat ederler. İlgili birim; öğrencilerin durumunu inceledikten sonra tek ders
sınav hakkı kullanılması hakkında yönetim kurulu kararı alır.

(6) Sınav notlarına itiraz eden öğrencilerin itirazlarının olumlu sonuçlanması, ulusal ve
uluslararası öğrenci hareketlilik programına katılan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim ku-
rumunda yaz öğretimi programına katılan ve tek ders sınavına giremeyen öğrencilerin mezu-
niyetleri için tek derslerinin kalması durumunda, bu öğrencilere Senato kararı ile ek tek ders
sınav hakkı verilebilir.

(7) Tek ders sınavında başarısız olunması halinde, öğrenciler, azamî öğrenim süreleri
içerisinde, dersin açıldığı yarıyılda dersi tekrar almayı tercih edebilir veya yarıyıl sonlarında
açılan tek ders sınavlarına girebilirler.

(8) Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz.
Sınavdan başarılı olunması için en az DD notu alınması gerekir.

Öğrenimi bitirme ve derecesi
MADDE 29 – (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki

bütün çalışmalardan başarılı olmuş, beş yıllık lisans düzeyinde 300 AKTS, dört yıllık lisans
düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde ise 120 AKTS kredisini tamamlamış, genel not or-
talamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ise öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine 30 uncu
madde hükümlerine göre düzenlenen diploma verilir.

(2) Bu madde hükmünde yer alan mezuniyet şartlarını sağlamış öğrenciler ile mezuniyet
koşullarını erken sağlayan öğrenciler mezun edilir.

(3) Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine
ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar di-
lekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir.

(4) Öğrenciye mezuniyetinde diploma, mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki
verilir.
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(5) Mezuniyet not durum belgesinde mezuniyet derecesi;

a) Başarı notu 3.50 (dâhil)-4.00 olanlar "Mükemmel",

b) Başarı notu 3.00 (dâhil)-3.49 (dâhil) olanlar "Pekiyi",

olarak belirtilir. Daha düşük başarı notu ile mezun olanların mezuniyet dereceleri be-

lirtilmez.

(6) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet şartlarını sağlamış öğrencilerin mezuniyet dönemi,

ilgili eğitim-öğretim yılının bahar dönemi kabul edilir.

(7) %100 İngilizce programında Türkçe verilmesi zorunlu dersler hariç, tamamını İn-

gilizce alarak tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş/tamamlamış sayılır ve kendisine 30

uncu maddede belirtilen diploma verilir. %100 İngilizce programa yatay geçiş yapan öğrenci-

lerin İngilizce kredisi bakımından öğrenimlerini bitirmeleri/tamamlamaları sadece geçiş yapılan

programdaki dersler dikkate alınarak yapılır.

(8) %30 İngilizce programında en az %30’unu İngilizce derslerden alarak 240 AKTS’yi

tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş/tamamlamış sayılır ve kendisine 30 uncu maddede

belirtilen diploma verilir.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 30 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini ba-

şarı ile tamamlayanlara fakülte, yüksekokul ve bölüm adı belirtilmek suretiyle lisans diploması

verilir.

(2) Meslek yüksekokullarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamla-

yanlara meslek yüksekokulu ve program adı belirtilmek suretiyle ön lisans diploması verilir.

(3) Çift ana dal lisans diploması; lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve ka-

yıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

(4) Diploma eki; akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

(5) Mezuniyet başarı belgesi; ön lisans ve lisans programlarından dereceye girerek me-

zun olanlara verilir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.

(6) Yan dal sertifikası; ön lisans ve lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve

kayıtlı olduğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika dip-

loma olarak kabul edilmez.

(7) Not döküm belgesi (transkript); öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarı-

yıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden

alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gös-

teren belgedir.

(8) Öğrenci belgesi; öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren belgedir.

(9) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-

zırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(10) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

(11) Mezuniyet ve diploma işlemleri, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yü-

rütülür.
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Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 31 – (1) Normal süresi içinde mezun durumuna gelen, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre disiplin cezası almamış olan ve genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar
onur, 3.50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu öğrencilere durum-
larını belirten özel bir belge, diplomaları ile birlikte verilir. 

(2) Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine veya noter
onaylı vekillerine verilir.

(3) Yaz öğretimi bu madde kapsamında normal eğitim-öğretim süresinin hesabında dik-
kate alınmaz.

Lisans öğrencilerine ön lisans diploması verilmesi
MADDE 32 – (1) Kayıtlı oldukları lisans diploma programını tamamlayamayanların

ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve
20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamam-
layamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ön lisans diploması almaya veya meslek yük-
sekokullarına intibak ettirilmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan ve
ön lisans programlarından mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere öğrenim gördükleri
eğitim-öğretim programında akademik ön lisans diploması verilebilir. Akademik ön lisans dip-
loması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

b) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan veya o
lisans programının toplam kredisini en az %60 başarı ile tamamlayan öğrenciler, müracaatları
üzerine meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Öğ-
renciler meslek yüksekokullarının intibak ettirildikleri yarıyıllarda kendileri için tespit edilen
dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak suretiyle meslek
yüksekokulu mezunu sayılırlar. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının seçimi, başarı
dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tespiti ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci disiplin işlemleri 
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi

ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uy-
gulanır.

Ulusal ve uluslararası değişim programları
MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelerde
değişim hareketine katılabilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders
almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konular ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
ilgili birim tarafından yürütülür. Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere sertifika,
diploma veya unvan verilmez. Aldığı dersleri ve notları gösteren öğrenci not döküm belgesi
(transkript) verilir.
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(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniver-
site öğrencileri, bu süreler içerisinde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde
öğrenim ücretini Üniversiteye ödemeleri gerekir. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin
intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu birimin
yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki
kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları

MADDE 35 – (1) Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları, ilgili birim kuru-
lunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yük-
seköğretim kurumu ile imzalanan protokol çerçevesinde açılır.

(2) Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programlarına ilişkin hususlar, Yükseköğretim
Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına
Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Se-
nato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencilerin
hakları, öğrencilerin kayıt dondurma isteminin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onay-
lanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yerden öğre-
nimine devam ederler.

(2) Kayıt dondurma talepleri, işlem süreçleri ve kayıt dondurma süre sınırları Senato
tarafından belirlenen esaslar ile düzenlenir.

(3) Kayıt dondurulan dönem öğretim süresinden sayılmaz.
Üniversiteden ayrılma

MADDE 37 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci işleri
birimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yük-
seköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diplo-
maları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona
erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ilgili yönetim kurulunun karar aldığı tarih
olarak kabul edilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler noter onaylı vekilleri aracılı-
ğıyla işlemlerini yaptırabilirler.

(3) Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan
öğrencinin Üniversite kaydı silinir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 26/11/2018 tarihli ve 30607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-
sitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11051 

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

 
 11052 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10865 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2021 – Sayı : 31661 

 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10864 

—— • —— 
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10873 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10875 
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Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11082 

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

 
 11047 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11033/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 16.500.000 adet 1000 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 

ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.12.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İstekliler, ihale konusu malın en az yarısına vermek koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   

 10970/1-1 
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168 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği 

İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı ihtiyacı 168 kalem mutfak malzemesi, Ofisimiz 

tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde, 

şartnamede belirtilen marka ile modellerden biri olmak ve ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından 

birine yatırmaları gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 23.11.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    11106/1-1 
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1 ADET LAPAROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet Laparoskopik Görüntüleme Sistemi” Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 26.11.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    11083/1-1 
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650 ADET BARKOD YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri 

Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 650 adet Barkod Yazıcı teknik şartnamesine uygun olarak 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 26/11/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    11085/1-1 
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GEMİ ADAMLARI KIYAFETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Gemi Adamları Kıyafeti alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak   

No: 2    67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 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 Cad.) 

68. 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 : hasan.gumus @ taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2131208 

b) İKN : 2021 / 739387 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 60 Adet Yazlık Gömlek, 60 Adet Yazlık Pantolon, 60 

Adet Kışlık Pantolon, 60 Adet Kazak, 60 Adet 

Reflektörlü Kaban, 40 Adet Reflektörlü Balıkçı 

Yağmurluk Takımı, 60 Adet Baret Tipi Kep 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları 

     Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi  

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim gününde 

teslim edilecektir 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

     Satınalma Dairesi Başkanlığı 

     Bülent Ecevit Caddesi No:125 / ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati 08.12.2021- 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 

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2021 – Sayı : 31661 

 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

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

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Firmalar teklifleri ile birlikte 1’er adet numuneyi (L beden) görünüş, şekil, ölçü, koku, 

dikim, kumaş kalitesi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. 

Değerlendirme, verilecek numune üzerinden yapılacaktır. Numunesi idare tarafından uygun 

bulunmayan isteklinin teklifi o kalem için değerlendirme dışı bırakılacaktır 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen tutarların en düşük 

olanıdır. 

8- Bu ihale kısmi teklife açıktır. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (rakam ve yazıyla) 

takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17.Diğer hususlar: 

İlan olunur. 11073/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1- İdarenin; 
a) Adresi  : Hipodrom Cad. No:12 06330 Yenimahalle / ANKARA 
b) Telefon Numarası  : 312 540 10 00 
c) Elektronik Posta Adresi  : icsatinalma@tki.gov.tr 
2- İhale konusu : Kurumumuza ait Konya/Selçuklu 14808 Ada 2 Parselde 

Kayıtlı Taşınmazın Satışı işi 
3- İhale konusu taşınmazın adres ve tapu bilgiler: 
Maliki  : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü  
İli  : Konya 
İlçesi  : Selçuklu 
Mahalle  : Hocacihan 
Ada No  : 14808 
Parsel No  : 2 
Yüzölçümü  : 1.221,00 m2 Hisse Pay/Payda : Tam 
Nitelik  : Arsa 
Tapudaki şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir 
İmar Durumu  : Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünde 

bulunan İmar Durum Belgesindeki gibidir. 
Yer tarifi  : Mehmet Vehbi Efendi Caddesi ile Tamir Sokak kesişimi 
4- İhale dokümanı Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan 

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü (Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 no.lu oda) ve 
Çavuşçugöl Mah.120387 Sokak No.28/1 PK: 42625 Ilgın /KONYA adresinde bulunan Ilgın 
Kontrol Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı 
ihale dokümanını 250,00 TL bedel üzerinden satın almaları zorunludur. İhale dokümanının kargo 
ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR 
250001500158007293294080 no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, TC/vergi 
numarasını belirtir bir dilekçe ekinde icsatinalma@tki.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. 

5- İhalenin; 
a) Yapılacağı yer  : TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad.No:12 Yenimahalle/ANKARA 
b) Tarihi–Saati : 30/11/2021 – 14.30 
c) Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf ve Açık Artırma) 
6- Teklif zarfı 30/11/2021 Salı günü saat 14.30’ e kadar TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik 

Belge Yönetim ve Arşiv Şefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad. No :12 06330 
Yenimahalle / ANKARA adresine verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektupları en az 29/03/2022 tarihine kadar 
süreli olmalıdır. 

8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. İhale konusu taşınmaz malın tahmin edilen bedeli: 1.149.012,04 TL’dir. 

9- İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası, 
b) İkametgâh belgesi, 
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c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir 
Makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge, 

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yetkililerini de gösterir noter tasdikli imza 

sirküleri, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) Şartname ekinde yer alan Teklif Mektubu, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim 

Beyannamesi, 
i) Yer görme belgesi (Kurum yetkilisinin imzası bulunmasa da; sunulan belge, 

Katılımcı/Katılımcıların işbu işe ilişkin ihale dosyasını okuduğu, taşınmazı yerinde tetkik ettikleri 
ve şartlarının tümünü kabul ettikleri anlamına geldiği kabul edilecektir.) 

j) Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair belge, 
k) Şartnamenin satın alındığına dair belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
10- TKİ İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 11032/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunun 25/12/2019 tarih ve 

2020/5094 sayılı kararıyla TCK'nun 191/3 maddesi gereği "1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik " 
kararı verilmiş olup; denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için önceki tebligata 
başvuruda bulunmadığınız anlaşılmıştır. 2. Uyarılı çağrı yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 
gün içerisinde de başvurmamanız halinde yükümlülüklere uymamakta ısrar etmiş sayılacağınız ve 
hakkınızda kamu davası açılacağı ilanen tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası

1 2021/2541 2020/5094 
Cihan ORAL

TC Kimlik no: 
15379244702

Denetimli serbestlik 
tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No:4 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 11040/1-1 
—— • —— 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:  
İPTAL İLANI 

13.10.2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Akademik 
Personel alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvanlara ilişkin kadro ilanlarımız iptal 
edilmiştir.  

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE SAYISI NİTELİK 

Fen 
Edebiyat 
Fakültesi 

Biyoloji Zooloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Biyoloji Lisans mezunu 
olmak, yüksek lisans ve 
doktorasını Biyoloji 
Anabilim Dalında yapmış 
olmak, Hayvan Fizyolojisi 
üzerine çalışmaları olmak. 

Mimarlık 
Fakültesi 

Peyzaj 
Mimarlığı 

Peyzaj 
Mimarlığı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Peyzaj Mimarlığı 
Alanında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. 

İlgililere duyurulur. 11096/1-1 
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Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11113/1-1 
 
  



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2021 – Sayı : 31661 

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10789/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11084/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11126/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11117/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11129/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11125/1/1-1 

  



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2021 – Sayı : 31661 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11125/2/1-1 
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’ nin 04.03.2021 tarihli ve 3525 sayılı ihaleden 

yasaklama oluruna istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ELSA TİC. SAN. TURZ. 

NAK. VE PAZ. LTD. ŞTİ.’ nin hakkında verilen 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşların 

ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan 11.03.2021 tarih ve 3I420 sayılı Resmî 

Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanmıştır. 

Söz konusu yasaklama ilanında, ELSA TİC. SAN. TURZ. NAK. VE PAZ. LTD. ŞTİ. 

vergi kimlik numarası sehven 464 008 25 67 olarak yazılmış olup 15.11.2021 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere vergi kimlik numarasının 330 005 6801 olarak düzeltilmiştir. 

    11124/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

85362 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 12.10.2021 tarih ve 1376 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.10.2021 tarih ve 

1311 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85362’nolu parselasyon planı 16.11.2021 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır 

85362 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya giren parseller: 

Piyade Mahallesi 46679 ada 25 ve 26 sayılı parseller 

İlanen duyurulur. 

 10969/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Kutlu Aile Yardım, Sağlık, Kültür ve Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: İlker Ömer Sait Bulat, İclal Söylemez Bulat, Tarık Sivri 

VAKFIN İKAMETGAHI: Adana 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.10.2021 tarihli tashih, 16.09.2021 tarihli 

kesinleşme şerhli 02.06.2021 tarihli ve E:2020/383, K:2021/134 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Dul ve çocuklu kadınların sosyal hayat içerisinde yer edinmelerini 

sağlamak, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal alanlarında desteklenmesi, iş imkânları sunulması, 

çocukların eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin sağlanması ve vakıf senedinde yazılı diğer 

amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (Yüz Bin Türk Lirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: İlker Ömer Sait Bulat, İclal Söylemez Bulat, Tarık Sivri 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   

Dağılma bilançosu sonucunda ortaya çıkan mevcut malvarlığı Mütevelli Heyetin 

kararlaştıracağı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 11039/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Günebakan Aile Çocuk ve Eğitim Vakfı. 

VAKFEDENLER : Canbike ERKUŞ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : ANKARA. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.10.2021 tarihinde tavzih edilen 15.06.2021 

tarihli ve E:2020/758, K:2021/502 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının 

karşılanması, dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını karşılama hususunda karşılaştıkları engellerin 

aşılması ve bu amaçlarla ailelerine gerekli desteklerin sağlanması konularında proje geliştirmek 

ve başlatılmış projelere destek vermek ve katkı sunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası). 

YÖNETİM KURULU : Canbike ERKUŞ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları LÖSEV’e devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 11030/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ahde Vefa İlim ve Hizmet Vakfı 

VAKFEDENLER: Mahmut EREN, Halil KAYA, Muhammed Fatih 

USTAOSMANOĞLU, İsmail KAYA, Mustafa MERAL. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.10.2021 tarihinde kesinleşen, 12.07.2021 

tarihli ve E:2020/265, K:2021/227 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlere bağlı kültürlü insan yetiştirmek, fertler 

arasında sevgi ve kardeşliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak 

ve fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve ictimai ihtiyaçlarını karşılamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Atikali Mahallesi Sarayağa Caddesi No:2 Daire:7 

Fatih/İSTANBUL,347 pafta 1354 ada 1 parselde Hüseyin oğlu Halil KAYA adına kayıtlı 

gayrimenkulün tamamı ve 25.000,00 TL. (Yirmibeşbin Türk Lirası)  

YÖNETİM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:   

Vakfın malvarlığı kurucu heyetin oy birliği ile alacağı bir kararla ve yine kurucu heyetin 

belirleyeceği bir hayır kurumuna bırakılabilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

 11031 
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Burdur İli, Karamanlı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Burdur ili Karamanlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair 
Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

S.N 
Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Muhasebeci GİH 8 1 

Üniversitelerin Muhasebe 

ve Denetim, Muhasebe ve 

Finansman, Maliye Lisans 

programlarının birinden 

mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 

KPSS

P3 

En az 

60 

puan 

2 Ekonomist TH 9 1 

Üniversitelerin İktisat, 

Maliye, ekonomi ve finans, 

ekonomi-yönetim bilimleri 

Lisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 

KPSS

P3 

En az 

60 

puan 

3 Tahsildar GİH 11 1 

Üniversitelerin İşletme, 

Muhasebe ve Denetim, 

Muhasebe ve Finans 

Yönetimi Lisans 

programlarının birinden 

mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 

KPSS 

P3 

En az 

60 

puan 

4 İtfaiye Eri GİH 10 1 

Üniversitelerin İtfaiyecilik 

ve Yangın Güvenliği veya 

Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik ön lisans 

programlarının birinden 

mezun olmak. 

En az C sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 

KPSS 

P93 

En az 

60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları 
gerekmektedir; 

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

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
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d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra  
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan 

ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.  
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Adaylar Başvuru formunu Belediyemizden veya www.karamanli.bel.tr internet adresinden 

temin edebileceklerdir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) İtfaiye eri kadrosu için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar 
çıktısı, 

e) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
i) Hangi kadroya müracaat edeceğini  dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı 

yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 
İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda 

veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine 
kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilecektir.) 
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4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13/12/2021 gününden 

17/12/2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde, saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz 
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Karamanlı Belediyesi Hizmet Binası Pazar Mah. Burdur Cad. No:1 
Karamanlı/BURDUR) müracaatlarını yapabileceklerdir. 

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin bilgi@karamanli.bel.tr mail adresine ,Şahsen veya 
iadeli taahhütlü posta yolu ile Karamanlı Belediye Başkanlığı, Karamanlı/BURDUR adresine 
gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır) 

c) İtfaiye Eri kadrosuna başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen 
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Karamanlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 
Müdürlüğü’ne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

 Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; itfaiye eri kadrosu 
için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır. 

 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

 Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 21/12/2021 tarihinden itibaren Belediyemizin 
www.karamanli.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.Başvuruları kabul edilip sınava 
çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

 Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

 Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

 Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Karamanlı Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav; 
Tüm unvanlar için sözlü sınav 29/12/2021 tarihinde,  İtfaiye Eri alımı için uygulamalı 

sınav aynı gün Karamanlı Belediye Başkanlığı  (Karamanlı Belediyesi Hizmet Binası Pazar Mah. 
Burdur Cad. No:1 Karamanlı/BURDUR) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavlar saat 09:00’da 
başlayacaktır. Uygulamalı sınav ise aynı gün Saat:14:00’da Karamanlı Belediye Başkanlığı İdari 
Hizmet Binasında yapılacaktır. 

Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. 
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
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Sınav Konuları: 
Sözlü sınav; 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
İtfaiye Eri kadrosu için uygulamalı sınav; , kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve 

yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini 
kapsayacak şekilde yapılır. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
İtfaiye  Eri kadrosu  sınavında değerlendirme; 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; 
itfaiye eri kadrosu için  sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak 

sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 
Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı 

sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde (www.karamanli.bel.tr) ilan edilecektir. 

Memur kadroları  sınavında değerlendirme; 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, 
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak 
üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu 
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60  olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde (www.karamanli.bel.tr)  ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halin de KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı 
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin (www.karamanli.bel.tr) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca 
yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 10972/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Zenka Yapı Denetim San. Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1649959, 

1639025 ve 1547113 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Zenka Yapı Denetim San. Tic. Ltd. Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
Ayşe GÜLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4430, Oda Sicil No: 24068), 

Hatay Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1587949, 
1306920 ve 1143041 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hatay Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet 
Emin DOĞRU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11945, Oda Sicil 
No: 24083), 

Asbirebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1377181, 
1306838 ve 1668527 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asbirebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet Sait 
TÜZEMEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24499, Oda Sicil No: 
7952), 

Yalova Etik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 607480, 
1575994 ve 1625507 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Etik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Salih 
YILANCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4413, Oda Sicil No: 20255), 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 814399 YİBF 
nolu ve Set Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1186686 ve 
1519201 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Set Yalova Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Cemal AKKAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
2690, Oda Sicil No: 17855), 

Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1444797, 
1444765 ve 1444725 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 
Kader Tuba KARAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23015, Oda Sicil 
No: 44838), Nedim ÖZDİL (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11739), 

Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1629588, 
1444797, 1444765, 1444725, 1444678 ve 1444978 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atlas İstanbul Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mahmut Fevzi KURUMAHMUT (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17530, Oda Sicil No: 32777), 

Zeg Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1360673, 1381114 ve 
1381278 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Zeg Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Züheyra Şeyma 
TANRIKULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16955, Oda Sicil No: 22674), 

Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1358104, 
1642444 ve 1554119 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Alper 
DÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26954, Oda Sicil No: 
64491), 
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Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1486087, 
1486079 ve 1358104 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikro Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sedat 
YEŞİLDAĞ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 111179), 

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1055437 
YİBF nolu ve Reyhanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1619649 ve 
1706414 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Reyhanlı Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Cevdet BEBEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
1534, Oda Sicil No: 30701), 

Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1458129, 1457360 ve 
1457363 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nilgün SAKA 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18754, Oda Sicil No: 20087), Göksel 
DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23830, Oda Sicil No: 
47646), Murat ÇOKKAÇAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
21663, Oda Sicil No: 47213), 

Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1457360, 1457363 ve 
1457389 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hanife KEPEZ 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27377, Oda Sicil No: 33401), 

İber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1475329 YİBF nolu ve 
Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1457360 ve 1457363 YİBF 
nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği anlaşılan İber Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Hamza 
KARA (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 120322), 

İber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1458129, 1475329 ve 
1596189 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehveş EVİN 
SEPİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19890, Oda Sicil No: 
38067), 

Taha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1150101, 1026387 
YİBF nolu ve İber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1458129, 
1475329, 1596189 ve 1596118 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 
Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Taha Yapı Denetim Ltd. Şti. ve İber 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Aynur BÖREKÇİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 9042, Oda Sicil No: 10369), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 10.11.2021 tarihli ve 2179697 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 11081/1-1 
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri: 
1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin 

edilecektir. www.okan.edu.tr) 
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 
5. ALES Belgesi 
6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı 

dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge) 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
8. 2 adet fotoğraf 
Başvuru Yeri: 
İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat -

Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen 
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 
http://www.okan.edu.tr 

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 16-30 Kasım 2021 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/PROG./ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN KADRO ALES 

YABANCI 

DİL 
ÖZEL ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ÖĞR.GÖR. 1 70 50 

Biyokimya alanında Yüksek 

Lisans yapmış olmak. Aynı 

alanda doktora yapmış veya 

yapıyor olmak. 

Tıp Fakültesi Anatomi ÖĞR.GÖR. 1 70 50 

Anatomi alanında Yüksek 

Lisans yapmış olmak. Aynı 

alanda doktora yapmış veya 

yapıyor olmak. 

Eğitim Fakültesi 

Rehberik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

AR. GÖR. 1 70 50 

Üniversitelerin Psikoloji veya 

Psikolojik Danışmanlık 

Rehberlik Bölümlerinden 

Lisans mezunu olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Mütercim 

Tercümanlık 

(İngilizce) 

AR. GÖR. 1 70 50 

Mütercim Tercümanlık 

İngilizce alanında Lisans 

mezunu olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği AR. GÖR 1 70 50 
İnşaat Mühendisliği alanında 

Lisans mezunu olmak 
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Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

(İngilizce) 
AR. GÖR 1 70 50 

Şehir ve Bölge Planlama 

alanında Lisans mezunu 

olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Genetik ve 

Biyomühendislik 
AR. GÖR 1 70 50 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

veya Genetik ve 

Biyomühendislik alanlarından 

birinden Lisans mezunu 

olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

AR. GÖR 1 70 50 
Makine Mühendisliği alanında 

Lisans mezunu olmak 

Duyuru Başlama Tarihi : 16.11.2021 
Son Başvuru Tarihi : 30.11.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.12.2021 
Sınav Giriş Tarihi : 08.12.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.12.2021 
    11062/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim 

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

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

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

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

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

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

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL 
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 16 - 30 Kasım 2021 
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BİRİM 
BÖLÜM/PROG./ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 
Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi 
PROF. DR 1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

DR. 

ÖĞR.ÜYESİ 
1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 

doktora veya tıpta uzmanlık yapmış 

olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
PROF. DR 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında Doçent veya Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
DOÇ. DR. 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

DR. 

ÖĞR.ÜYESİ 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında doktora veya tıpta uzmanlık 

yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
PROF. DR 1 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 

alanında Doçent veya Profesör olmak 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 
DOÇ. DR. 1 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 

alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları 

DR. 

ÖĞR.ÜYESİ 
1 

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları 

alanında doktora veya tıpta uzmanlık 

yapmış olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
DR. 

ÖĞR.ÜYESİ 
1 

Endokrin ve metabolizma hastalıkları 

alanında doktora veya tıpta uzmanlık 

yapmış olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları DOÇ. DR. 1 
Endokrin ve metabolizma hastalıkları 

alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları PROF. DR 1 
Endokrin ve metabolizma hastalıkları 

alanında doçent veya profesör olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Romatoloji alanında doktora veya 

tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları DOÇ. DR. 1 Romatoloji alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları PROF. DR 1 
Romatoloji alanında doçent veya 

profesör olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları PROF. DR 1 
Hematoloji alanında doçent veya 

profesör olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları DOÇ. DR. 1 Hematoloji alanında doçent olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
DR. 

ÖĞR.ÜYESİ 
1 

Hematoloji alanında doktora veya 

tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

İç Hastalıkları alanında doktora veya 

tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları DOÇ. DR. 1 İç Hastalıkları alanında Doçent olmak 
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Tıp Fakültesi İç Hastalıkları PROF. DR 1 
İç Hastalıkları alanında doçent veya 

profesör olmak 

Tıp Fakültesi Radyoloji 
DR. 

ÖĞR.ÜYESİ 
1 

Radyoloji alanında doktora veya tıpta 

uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

alanında doktora veya tıpta uzmanlık 

yapmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
DOÇ. DR. 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
PROF. DR 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

alanında doçent veya profesör olmak 

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Göğüs Hastalıkları alanında tıpta 

uzmanlık veya doktora yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Radyasyon Onkolojisi alanında 

doktora veya tıpta uzmanlık yapmış 

olmak 

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi DOÇ.DR 1 
Radyasyon Onkolojisi alanında 

doçent olmak 

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi PROF.DR. 1 
Radyasyon Onkolojisi alanında 

doçent veya profesör olmak 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Beyin cerrahisi alanında doktora veya 

tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi DOÇ. DR. 1 
Beyin cerrahisi alanında Doçent 

olmak 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi PROF. DR 1 
Beyin cerrahisi alanında doçent veya 

profesör olmak 

Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji PROF. DR 1 
Medikal onkoloji alanında doçent 

veya profesör olmak 

Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji DOÇ. DR. 1 
Medikal onkoloji alanında doçent 

olmak 

Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji 
DR. 

ÖĞR.ÜYESİ 
1 

Medikal onkoloji alanında doktora 

veya tıpta uzmanlık yapmış olmak 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk - İş ve 

Sosyal Güvenlik Hukuku 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

alanında doktora yapmış olmak 

Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Fizik alanında doktora yapmış olmak. 

Uçak Teknolojisi alanında en az 2 yıl 

ders vermiş olmak. 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler PROF. DR 1 

Siyasi Hayat ve Kurumlar alanında 

Doçent veya Profesör olmak 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler DOÇ. DR. 1 

Uluslararası İlişkiler alanında Doçent 

olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı DOÇ. DR. 1 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 

alanında Doçent olmak. 

    11062/2/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 16.11.2021 

Son Başvuru Tarihi : 30.11.2021 

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. 

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 

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 Mühendislik Fakültesi:  

Tel: (232) 4888122 Fax : (232) 2792626 

 

FAKÜLTE/ 

ENSTİTÜ 

ANABİLİM 

DALI/BÖLÜM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Doç.Dr. 1 

 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında 

doktora yapmış olmak. Doçentliğini 

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

alanından almış olmak, 

Nanoteknoloji  konusunda  bilimsel 

çalışmaları olmak. 

 10971/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve 
ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS 
puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN ADET 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANILAN NİTELİKLER 

Hemşire 45 KPSSP3 
-Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunu olmak. 

Laborant 2 KPSSP93 
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

Programı ön lisans mezunu olmak. 

Sağlık Teknikeri  

(Tıbbi Görüntüleme) 
8 KPSSP93 

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön 

lisans programından mezun olmak. 

Sağlık Teknikeri  

(Anestezi) 
5 KPSSP93 

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programından mezunu 

olmak. 

Sağlık Teknikeri  

(Nükleer Tıp) 
2 KPSSP93 

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nükleer Tıp Teknikerliği bölümü ön 

lisans programından mezun olmak. 

Diğer Sağlık Personeli 8 KPSSP93 
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya 

Paramedik bölümü ön lisans programlarından birinden mezun olmak 

Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi 

(Erkek) 

2 KPSSP93 

-İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, 

Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma 

ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

-2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 

Destek Personeli  

(Temizlik Görevlisi) 
8 KPSSP94 

-Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi) mezun olmak. 

-2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR: 
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

4-657 sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. 

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 
olmak.) 

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak. 
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7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
8- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi 

isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR 
1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” kadrosuna başvuracak adayların Son başvuru tarihi 

itibariyle (30.11.1991 ve sonrası doğumlu olanlar) 30 (otuz) yaşını doldurmamış olması, 
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde 
yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması 
gerekmektedir. Adayların yirmidört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda 
çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 

2 -Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet 
sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi 
poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak 
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti 
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani 
hali bulunmamak. 

3 -“Destek Personeli” Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık 
alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda 
çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER: 
Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; 
1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi 
4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS) 
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
6- 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilme 
yecektir ) . 

*Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet 
kabul edilecektir Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin 
kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır. 

**e-Devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler kabul edilecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim 

tarihinden sonraki 7 (yedi) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 
Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi 
içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 
yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde 
yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları 
tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama 
için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip 
edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim 
etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi 
yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
 10883/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara 
(Gülhane) Külliyelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 
6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli 
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir 
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek 
yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) personel Ankara 
Külliyesine, 4 (dört) personel İstanbul Külliyesine olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli bilişim 
personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU BİLGİLERİ 
A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

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

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

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal 
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği 
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

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

f. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSSP3 puanının (Değişik ibare:RG-
2/5/2012- 28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) 
yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, 
ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu 
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin 
tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim 
personeli de girebilir. 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate 
alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna 
göre yapılır. 
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g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. 

h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak. 

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER 
1. YAZILIM (FRONT-END) UZMANI (1 kişi, 2 katına kadar, Tam Zamanlı, 

İSTANBUL) 
• Web ara yüz tasarımı konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, 
• Yapmış olduğu çalışmaları portfolyo dosyası ile sunabiliyor olmak, 
• Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
• Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, 

animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensipleri hakkında bilgi sahibi 
olmak, 

• Grafik tasarım programlarını (Adobe Photoshop vb.) ileri düzeyde kullanabilmek, 
• JavaScript, HTML, CSS3, Bootstrap, JQuery ile web tabanlı yazılım geliştirme 

konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
• SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemci teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• Web tarayıcıları ile uyumlu (mobil, web, tablet ortamlarında) responsive tasarım 

yapabilme tecrübesine sahip olmak, 
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak. 
Tercih Sebepleri: 
• React, Angular, Vue javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
• ECMAScript ve Typescript konusunda bilgi sahibi olmak, 
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip 

olmak, 
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
• React Native, Ionic 4, Flutter gibi mobil uygulama geliştirme teknolojileri hakkında 

bilgi sahibi olmak. 
2. AĞ VE SİSTEM UZMANI – 2 Kişi (1 Kişi, 3 Katına kadar, Tam zamanlı, ANKARA- 

1 Kişi, 3 Katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL) 
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi 

vetecrübe sahibi olmak 
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, 

yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

• Hiper bütünleşik sistemler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme 

konularında tecrübe sahibi olmak, 
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• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme 

tecrübelerine sahip olmak. 

• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy 

konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 

• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik 

Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, 

• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak 

• 3 katına kadar başvuracak adayların yukarıda sayılan konularda en az 5 yıl tecrübe şartı 

aranacaktır. (Belgelendirilecektir.) 

• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin Ankara’da 

yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. 

Tercih Sebepleri: 

• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip 

bir bilgi işlem merkezinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış olmak, 

• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip 

olmak, 

• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini 

yapmış olmak, 

• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 

▪ Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 

sertifikası sahibi olmak, 

▪ Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 

sertifikası sahibi olmak, 

▪ Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak, 

▪ Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi 

olmak, 

▪ Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak. 

3. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – (1 Kişi, 3 katına kadar, Tam zamanlı, İSTANBUL) 

• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 

• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 

• Anahtarlama   Cihazları   (switch)   ve   Yönlendiriciler   (router),   üzerinde   

konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, 
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• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları 

yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve 

yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi 

sahibi olmak, 

• Kablosuz Ağlar ve güvenliği konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access 

Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak, 

• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.) 

• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin 

İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. 

Tercih Sebepleri: 

• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak, 

• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip 

bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak, 

• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 

▪ Cisco Certified Network Professioanl (CCNP), 

▪ Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security, 

▪ Cisco Certified Security Professional (CCSP), 

▪ Certified Ethical Hacker (CEH). 

4. AĞ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI – (1 Kişi, 4 katına kadar, Tam Zamanlı, 

İSTANBUL) 

• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik 

Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak, 

• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 

• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak, 

• Anahtarlama   Cihazları   (switch)   ve   Yönlendiriciler   (router),   üzerinde   

konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak, 

• Ağ ve sistem güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları 

yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve 

yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi 

sahibi olmak, 

• Kablosuz Ağlar ve güvenliği konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak, 

• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access 

Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak, 

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği sertifikası süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

• SIEM ürünleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi 

vetecrübe sahibi olmak 

• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, 

yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme 

konularında tecrübe sahibi olmak, 

• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun   çözümleme 

tecrübelerine sahip olmak. 

• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy 

konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 

• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

• En az 8 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.) 

• Hak kazanan 1 kişi Üniversitemizin İstanbul’da yer alan Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığında görevlendirilecektir. 

Tercih Sebepleri: 

• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak, 

• Bilgi güvenliği ve KVKK konularında bilgi sahibi olmak, 

• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip 

bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak, 

• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 

▪ Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 

sertifikası sahibi olmak, 

▪ Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 

sertifikası sahibi olmak, 
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▪ Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak, 

▪ Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi 

olmak, 

• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış 

olmak; 

▪ Cisco Certified Network Professioanl (CCNP), 

▪ Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security, 

▪ Cisco Certified Security Professional (CCSP), 

▪ Certified Ethical Hacker (CEH). 

C.BAŞVURU DETAYLARI 

a. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri: 

Başvurular 16.11.2021 ile 30.11.2021 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde 

bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen 

belgelerle birlikte 30.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar 

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Selimiye Mah. 

Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar, İSTANBUL” adresine; Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların 

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Külliyesi) Personel Daire Başkanlığı Emrah Mah. 06018 

Etlik - Keçiören/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak 

şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile 

postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

b. Başvuru için İstenilen Belgeler: 

▪ Fotoğraflı Başvuru Formu, 

▪ Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 

▪ Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

▪ Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi, 

▪ “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti 

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.), 

▪ “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde 

belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

▪ Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler, 

▪ Özgeçmiş, 

▪ İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti 

(Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı 

olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. 

(Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi 

birinden belge ibraz etmek.) 

▪ KPSS sonuç belgesi, 
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c. Başvuru Sonuçlarının Duyurulması: 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 

dikkate alınır) ile dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en 

yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava 

çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 

halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. 

II. SINAV BİLGİLERİ 

A. SINAVA ÇAĞRI 

Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık 

adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 06.12.2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya 

tebligat yapılmayacaktır. 

B. SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 22.12.2021 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav ise 22.12.2021 tarihinde saat 

14.00’da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır. 

Öngörülemeyen durumlar için kurum yazılı ve sözlü sınavın tarih ve saatlerinde değişiklik 

yapabilir. Bu durum internet sitesinde ilanen duyurulur. 

C. SINAV ŞEKLİ 

Yapılacak sınavlar yazılı, sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınav soruları 

başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. 

D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 

tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı 

nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi 

tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir. 

E. SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde 

ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ 

A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel 

şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. 

B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİLİSİ 

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler 

uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır. 

IV. DİĞER HUSUSLAR 

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 

ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

İlan olunur. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7342 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük

Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet
Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında 27/10/2021 Tarihinde

Brüksel’de İmzalanan Ekli “Türkiye Cumhuriyeti’nin Birlik Programı Ufuk
Avrupa-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına Katılımı Konusunda
Uluslararası Anlaşma”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve
Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+ Programına Katılımı
Konusunda Anlaşma” ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Dayanışma
Programına Katılımı Konusunda Anlaşma”nın 1/1/2021 Tarihinden Geçerli
Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4804)

–– 2017 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli
Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4805)

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

2021/529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536)

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

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/11/2021 Tarihli ve 10560 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


