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YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme-

sinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları dü-

zenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama bi-

rimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere

kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bu-

lunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla

aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilecek konularda; bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, danışmanlık, araştırma, uy-

gulama, ölçme değerlendirme ve benzeri hizmetleri yapmak, kurslar ve hizmet içi eğitim prog-

ramları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sempozyum, kurs, sınav ve eğitim prog-

ramları düzenlemek.

b) Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen her türlü hizmet ve mallar ile ilgili

danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve kalibrasyon

yapmak, raporlar düzenlemek, projeler hazırlamak ve uygulamak.
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c) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında; eğitim-öğretime yönelik uygu-

lamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş-broşür, sergi, fuar çalışmaları yapmak, iç

ve dış mekan düzenlemeleri, birimlerin faaliyet alanları ile ilgili tanıtım ve reklam filmleri, se-

naryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, ilan, yayın, rölöve, restorasyon, rad-

yo-TV, resim, heykel çalışmaları yapmak, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılmasını, sah-

nelenmesini sağlamak, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlemek ve benzeri

hizmetleri yapmak, bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit mua-

yene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım,

üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, yataklı-yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık

tesisleri işletmek, sağlık tesisleri uygulama eczanesi açmak ve işletmek, sağlık bilimleri ile

ilgili eğitim programları düzenlemek.

d) Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik

deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve ci-

hazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili raporlar ve

eğitim programları düzenlemek.

e) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve ya-

rışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu

amaçla ilgili spor tesislerini işletmek.

f) Turizm ve otelcilik faaliyetleri kapsamında; uygulama oteli kurmak, işletmek, yiye-

cek, içecek, konaklama hizmetleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri kurmak ve

işletmek, gerektiğinde hizmet alımlarında bulunmak.

g) Havacılık ve uzay alanında her türlü bakım, onarım, genel havacılık, eğitim amaçlı

hava taşımacılığı ile bunlara ilişkin işleri yapmak.

ğ) Teknik, kültürel, sanatsal konular veya tarım, eğitim ve sağlık ile ilgili konularda

araştırma ve uygulamaları yapmak ve bunları teşvik etmek amacıyla konferans, kongre, sem-

pozyum, seminer, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bunların gerektirdiği

hizmetleri yapmak.

h) Üniversitenin faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, proje, ba-

kım onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bun-

larla ilgili görüş ve öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.

ı) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak

üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Yönetim Kurulunun izni alınmak şar-

tıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak ve satış yapmak.

i) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sınav,

merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetleri sağlamak.

j) Yabancı dil kursları, yabancılara Türkçe öğretimi, uluslararası öğrencilerin oryantas-

yonu, bilgi işlem, yazılım ve donanım, pedagojik formasyon, arabuluculuk eğitimi ve benzeri

hizmet faaliyetlerinde bulunmak.

k) Eğitim-öğretime yönelik faaliyet alanlarıyla ilgili sınırlı kalmak üzere; ilgili mevzuat

hükümleri kapsamında bilirkişilik, teknik rapor, grafik tasarımı, afiş, broşür, sergi ve fuar dü-

zenlenmesi, iç ve dış mekân düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yapmak.
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l) Faaliyet alanları çerçevesinde; bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her

türlü iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü

basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak.

m) Faaliyet alanı ile ilgili olarak bakım, onarım, basım, yayın, cilt ve üretimle ilgili iş

ve hizmetleri yapmak.

n) Faaliyet alanı ile ilgili iş ve hizmetler sonrası ortaya çıkan her türlü atığın mevzuata

uygun imhası için anlaşmalar yapmak, hizmet alımları yapmak ve tesisler kurmak ve işletmek. 

o) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı

olmak üzere yukarıdaki bentler dışında kalan her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. Harcama yetkilileri har-

cama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki

yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 100.000,00 (yüz bin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 4/3/2001 tarihli ve 24336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 596 
 

—— • —— 
 

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 597 
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Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 598 

—— • —— 
Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 595 
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Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
KARAR ÖZETİ 

 
 594 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 593 
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Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 693 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜRE UZATIM İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akfel Gaz Grubu 

Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimi aşağıdaki şekilde uzatılmıştır: 

• tesis ziyareti ve bilgi odasından yararlanmak için son günün 17.01.2022 tarihinden 

21.02.2022 tarihine, 

• son başvuru tarihinin 18.01.2022 tarihi saat 16:00’dan 22.02.2022 saat 16:00’a,  

• ihale tarihinin 19.01.2022 saat 14:00’dan 23.02.2022 saat 14.00’a,  

• yapılması halinde pazarlık tarihinin 21.01.2022 saat 14:00’dan 25.02.2022 saat 14:00’a.  

İlanen duyurulur. 724/1-1 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bolu Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan Büyükcami Mahallesi Parti Sokak No: 2B/21 

Merkez/BOLU (2920 Ada 6 Parsel üzerinde bulunan 21 nolu bağımsız bölümün zemin katı) 
adresinde bulunan 1.713,21 m2 işyerinin kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a 
maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllık kiraya verilecektir. 

2. İhale 28.01.2022 Cuma günü saat 14:00’ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal 
Caddesi No: 99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3. Söz konusu kiralama işi 1 (bir) aylık kira bedeli (Muhammen Bedeli) İşletmenin 
kazandığı 1 (bir) aylık satış cirosunun %3’ü dür. Ödemesi gereken 1 (bir) aylık satış cirosu 
40.000,00 TL+KDV nin altında kalması durumunda da 40.000,00 TL+KDV kira bedeli 
ödeyecektir. Geçici teminatı 180.000,00 (yüzseksenbin)TL’dir. 

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. 1.000,00 (bin) TL makbuz alındısı karşılığında mesai 
saatleri içerisinde alınabilir. 

5. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler; 
A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar: 
a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi, 
b. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa 

İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekilin 
İmza Beyannamesi, 

c. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından 
belge, 

d. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki 
belgesi ve imza sirküleri, 

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı 
beyannamesi, 

f. Tebligat için adres beyan belgesi, 
g. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 
h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı 

veznesine yatıracakları 180.000,00 TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (en 
az 60 (atmış) gün süreli), 

i. 1.000,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu, 
j. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden 

olunmadığına dair taahhütname, 
k. Kiralama ihalesine ait imzalı şartname, 
l. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır, 
m. İhaleye katılacak isteklinin 3.000.000.000,00 (üçmilyar) TL. ve üzeri yıllık cirosunu 

gösterir Yeminli Mali Müşavir tasdikli Bilanço veya Gelir tablosu sunacaktır. 
B-Dış Zarfın Sunulması: 
a. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde 

hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. 
b. İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:00’ e kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
6. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi 

yapıp yapmamakla serbesttir. 
İlan olunur. 270/1-1 
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ANTALYA DEMRE YAT LİMANI PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

ÇERÇEVESİNDE İHALE EDİLECEKTİR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, 

“Antalya Demre Yat Limanı” Projesi 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecektir. 

1. Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif 

alma usulü ile yapılacaktır. 

2. İstekliler, projeye ait ihale dosyalarını 01/02/2022 tarihinden itibaren Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek - Çankaya / 

ANKARA adresindeki Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 No.lu odada 

ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 

10.000,00-TL’yi (OnbinTürkLirası) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Limanlar ve Kıyı Yapıları 

Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosyalarını almaları gerekmektedir. 

3. İşe ait teklifler, ihaleye ait işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilen teklif verme 

tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları 

Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek - Çankaya / ANKARA 

adresindeki Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 No.lu odada bulunan 

görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. 

yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamesinde 

belirtilmiş olup bu iş için geçici teminat tutarı 1.200.000,00-TL’dir (Birmilyonİkiyüzbin 

TürkLirası). 

5. Bu proje ile ilgili en son teklif verme tarihi 01/03/2022 Salı günü Saat 10:00’dur. 

6. Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için 

Hazine garantisi verilmeyecektir. 

7. Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2012/3946 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile değişik 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde 

yürütülecektir. 

8. İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta tamamen serbest olup İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam 

altında İdareden talepte bulunamazlar. 

    582/1-1 
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67 KALEM KAYIŞ-KASNAK-DİŞLİ GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 67 Kalem Kayış- Kasnak- Dişli Grubu Malzemeleri %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık  İhale 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 02.02.2022 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf  ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5-İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-İhalede  istekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında  kısmi teklif verebilirler. 
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.   

 651/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 07/09/2021 tarih ve 442 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2021 tarih ve 2495 sayılı kararı ile tadilen onanan 
"Etimesgut İlçesi, Yeşilova mahallesi 47547 adanın batısında bulunan park alanında doğalgaz 
regülatör alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 17/01/2022 
günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 600/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 
Belediye Meclisimizin 01/10/2021 tarih ve 467 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2021 tarih ve 2494 sayılı kararı ile tadilen onanan 
"Etimesgut İlçesi, Atayurt mahallesi 62750 adanın batısında bulunan park alanında doğalgaz 
regülatör alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 17/01/2022 
günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 601/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği 2020 KPSS (B) grubunun ilgili 
puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 
yirmi beş (25) sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvanı 
KPSS 

Puan Türü 
Mezuniyet/ 

Cinsiyet 
Nitelik 
Kodu 

Pozisyon 
Adedi 

Aranan Nitelikler 

Büro 
Personeli 

KPSSP93 
Ön Lisans 

(Kadın/Erkek) 
B01 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi 
ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı programlarının birinden mezun 
olmak ve bu alanda en az iki (2) yıl deneyimi 
bulunmak. 

KPSSP3 
Lisans 

(Kadın/Erkek) 

B02 1 
Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, 
Maliye, Kamu Yönetimi programlarının 
birinden mezun olmak. 

B03 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Basın ve 
Yayın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve 
İletişim programlarının birinden mezun 
olmak. 

B04 1 

Yükseköğretim Kurumlarının İşletme ve 
Uluslararası İlişkiler programlarının birinden 
mezun olmak ve (C) seviyesinde geçerli 
İngilizce dil notu bulunmak. 

Destek 
Personeli 
(Temizlik) 

KPSSP94 

Ortaöğretim 
(Kadın) 

D01 4 
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
programından mezun olmak. Temizlik 
görevini devamlı yapmasına mani olabilecek 
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 
(Alınacak personel açık ve kapalı 
alanlardaki temizlik hizmetlerinde 
çalıştırılacaktır.) 

Ortaöğretim 
(Erkek) 

D02 3 

Ortaöğretim 
(Erkek) 

D03 3 

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir 
programından mezun olmak. Temizlik 
görevini devamlı yapmasına mani olabilecek 
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 
(Alınacak personel temizlik, park ve bahçe 
hizmetlerinde çalıştırılacaktır.) 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

KPSSP3 Lisans (Erkek) KG01 4 

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir 
lisans programından mezun olup Özel 
Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış 
olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı 
geçerlilik tarihi 01.01.2023 ve sonrası 
olmak.* 

KPSSP93 

Ön Lisans 
(Kadın) 

KG02 2 
Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik 
ve Koruma programından mezun olmak ve 
özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik 
tarihi 01.01.2023 ve sonrası olmak.* 

Ön Lisans 
(Erkek) 

KG03 4 
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

A. GENEL ŞARTLAR: 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa 

geçirilmiş olmak. 

3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 

4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 

5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, 

başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 

6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans 

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az elli beş (55) 

puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun 

olması gerekmektedir. 

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması. 

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, 

işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 

hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve 

Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak 

olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; * 

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan 

şartları taşımak, 

b. Askerliğini yapmış ya da muaf olmak. 

c. Son başvuru tarihi itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak, 

ç. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu 

olmamak, 

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, 

bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde 

dövmesi bulunmamak, 

e. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak 

f. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan 

fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan 

fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.) 
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B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi - Kariyer Kapısı 

Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet 

adresi üzerinden 17.01.2022 - 31.01.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. 

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

edilmeyecektir. 

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. 

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-

Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan 

başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 

ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 

gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 

Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak 

giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden 

yükleyeceklerdir. 

5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 

yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 

alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

6. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge 

oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan 

“belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

7. Deneyim şartı istenen (B01) kodlu pozisyona müracaat eden adayların, belirtilen 

alanda deneyim şartını sağladıklarını SGK dökümüyle uyumlu olacak şekilde belgelendirmeleri 

ve bu belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf 

formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

8. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün (e) ve (f) maddelerinde belirtilen 

boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer 

Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka 

yüklemeleri gerekmektedir. 

9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 

gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 

nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

10. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara 

uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 

başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaktır. 

11. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 

kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 

haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır 

12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. 
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C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda 

belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS 

(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama 

esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday 

sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 

gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Abdullah Gül Üniversitesi resmi 

internet sayfasında www.agu.edu.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde 

yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 

başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 

adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde 

mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik 

tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden 

ulaşabilecektir. 

5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 

bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 

hak iddia edemeyecektir. 

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

veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme 

yapılmış olsa dahi feshedilir. 

7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 

sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 

bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Ç. İLETİŞİM: 

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına https://personel.agu.edu.tr 

internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir. 

Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8805, 8803, e-Posta: personel@agu.edu.tr 

D. DİĞER HUSUSLAR: 

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve 

ilan iptali yapılabilir. 

    614/1-1 
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’nci maddenin (b) 
fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN 

KODU 
UNVANI 

KPSS 

PUAN TÜRÜ 
ADET ARANILAN NİTELİKLER 

BR1 
BÜRO 

PERSONELİ 
KPSS P93 3 

- Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi 

ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi veya 

Halka İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans 

Programlarının Birinden Mezun Olmak. 

- 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından 

En Az 65 Puan Almış Olmak. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak. 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
4- Türk Ceza Kanunu’nun 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, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

5- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak, 
b)  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirmiş olmak. 
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili 
özrü bulunmamak. 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

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

9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması. 

10- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları 
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 

11- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
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12- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

13- 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. 
14- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 
15- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 
a) Başvuru Yeri/Adresi: 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi 

Üniversite Caddesi No: 80 Alanya/ANTALYA 
b) Başvuru Tarihi ve Şekli: 
Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Adaylar, 

başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan 
başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile 
yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir). 
Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

c) Müracaat İçin İstenen Belgeler: 
1- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur 

Olmalıdır.) 
2- Başvuru Formu, (Fotoğraflı ve İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek 

Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin Edilecektir.) 
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Aslı veya Fotokopisi, (e-Devlet Üzerinden Alınan 

Belge Kabul Edilecektir.) 
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.) 
5- Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.) 
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge 

Kabul Edilecektir.) 
7- Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet Üzerinden 

Alınan Belge Kabul Edilecektir.) 
8- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.) 
9- KVK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni. (Islak İmzalı), 

(Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.) 
10- KVK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni. (Islak 

İmzalı), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.) 
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren 5 (beş) 
iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim 
edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını 
kaybedecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru Başlayış Tarihi : 17.01.2022 
Başvuru Bitiş Tarihi : 31.01.2022 (Mesai Sonu) 
    700/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; 

sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek       

2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 

sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.  

1. GENEL ŞARTLAR  

1.1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları 

taşımak zorunludur.  

1.2.  7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca 

yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.  

1.3.  2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 

puanına sahip olmak. 

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  

2.1. Başvuru Takvimi 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 21 Ocak 2022 

Son Başvuru Tarihi : 04 Şubat 2022 

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 21 Şubat 2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.gtu.edu.tr/ 

Açıklama : Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru 

takviminde değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar. 

2.2. BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  

- Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere; Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya 

posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan 

ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.  

- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞÜ - GEBZE/KOCAELİ” adresine evraklarını gönderecektir.  

- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (262) 605 11 27, 0 (262) 605 11 26,                 

0 (262) 605 11 22 telefon numaraları ve personel@gtu.edu.tr adresinden yardım alabilecektir. 

3. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER 

İLAN 

NO 

POZİSYON ADI/ 

CİNSİYET 
ÖĞRENİM ADET ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR 

SP 

202201 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi  

(Erkek) 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

Dengi) 

15 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan 

şartları taşıyor olmak, 

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/ 

silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 
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-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) 

en az 70 puan almış olmak, 

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık 

alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, 

-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre 

cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan 

fazla, 13 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan 

bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az 

olmaması gerekmektedir.) 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 

yaşından gün almamış olmak, 

-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir 

hastalığı bulunmamak, 

SP 

202202 

Destek Personeli 

(Temizlik 

Hizmeti-Kadın) 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

Dengi) 

9 

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) 

en az 40 puan almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 

yaşından gün almamış olmak, 

-Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı 

bulunmamak, 

SP 

202203 

Destek Personeli 

(Temizlik 

Hizmeti/ 

Bahçıvan-Erkek) 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

Dengi) 

4 

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) 

en az 50 puan almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 

yaşından gün almamış olmak, 

-Bahçe-peyzaj ve tarımsal işlerde görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı 

bulunmamak, 

SP 

202204 

Destek Personeli 

(Şoför-Erkek) 

Ortaöğretim 

(Lise ve 

Dengi) 

1 

-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) 

en az 60 puan almış olmak, 

-D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

-Psikoteknik belgesi almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 

yaşından gün almamış olmak, 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir 

hastalığı bulunmamak, 
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SP 

202205 

Spor Uzmanı 

(Kadın/Erkek) 
Lisans 1 

-En az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim 

kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren 

bölümlerinden mezun olmak. 

-Cankurtaranlık belgesine sahip olmak, 

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) 

en az 70 puan almış olmak, 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 

yaşından gün almamış olmak, 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir 

hastalığı bulunmamak, 

SP 

202206 

Avukat 

(Kadın/Erkek) 
Lisans 1 

-Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, 

-Avukatlık ruhsatına sahip olmak, 

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P3) 

en az 70 puan almış olmak, 

-Kamu İhale Mevzuatı ve İş Hukuku Alanında sertifika 

sahibi olmak, 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir 

hastalığı bulunmamak, 

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;  

- Başvuru Formu,  

- Özgeçmiş,  

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,  

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)  

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)  

- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için) 

- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)  

- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)  

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

- Avukatlık Ruhsatnamesi, (Avukat kadrosu için) 

- Cankurtaranlık Belgesi, (Spor Uzmanı kadrosu için)  

- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,  

- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için 

beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden 

başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş 

olacaktır.)  

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR  

5.1.  Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.  
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5.2.  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı 

Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 

aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 

içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 

kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” 

hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)  

5.3.  Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı 

almamaları gerekmektedir.  

5.4.  Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 

başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları 

iptal edilecektir.  

5.5.  Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.  

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  

6.1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile 

pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu 

olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.  

6.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.  

6.3.  Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı 

kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını 

sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek 

adaylar sırası ile çağırılacaktır. 

6.4.  KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6.5.  Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 

tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 

edemeyecektir.  

6.6.  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca 

bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  

6.7.  Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup 

kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

6.8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

    615/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam 

edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav 

başarı sırasına göre 17 (onyedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru 

yapabilirler.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip 

bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 

kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 

prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 

bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

B- ÖZEL ŞARTLAR 

1. KIDEMLİ YAZILIM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 5 Katına Kadar) 

a) 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, 
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b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az dokuz (9) yıl 

çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

d) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış 

olduğunu belgelemek, 

f) En az 2 yıl Takım liderliği yapmış olmak ve bunu belgelemek, 

g) MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak, 

h) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity 

Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

i) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili 

ve tecrübe sahibi olmak, 

j) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

k) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş 

olmak, 

l) JQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda 

deneyimli olmak, 

m) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

n) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

o) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

p) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve 

yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

q) Microsoft SharePoint konusunda tecrübeli olmak, 

r) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 

s) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak, 

t) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak, 

u) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak; 

i.  MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate 

ii. MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer 

v) Tercihen aşağıdaki niteliklere sahip olmak; 

• Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions veya Developing 

Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions sınavlarından birini geçmiş olduğunu 

belgelendirmek, 

2. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - 

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 

a) 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, 
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b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

c) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

d) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş 

olmak, 

e) Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev 

almış olmak, 

f) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity 

Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

h) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL, DB2 veri tabanlarından en az ikisi ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

j) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

k) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya 

function yazabilmek, 

l) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 

m) TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

n) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

o) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış 

olduğunu belgelemek, 

p) Agile yönetim metodolojilerinden Scrum hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu 

belgelemek, 

q) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak; 

• MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate 

• MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer 

r) Tercihen aşağıdaki niteliklere sahip olmak; 

• En az 3 (üç) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak, 

• En az 3 (üç) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme 

Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak, 

• Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 3 (üç) 

tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak, 

• Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak, 

• NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

• Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi 

olmak. 

3. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (6 Kişi - Tam Zamanlı - 

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) 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, 
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b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

c) Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev 

almış olmak, 

d) Javascript, jQuery, CSS, Bootstrap, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve 

deneyimli olmak, 

e) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede 

kullanılmış olmak, 

f) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 

g) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 

h) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

i) REST, WebApi, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

j) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

k) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

l) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş 

olmak, 

m) Güncel Javascript Framework (Vue JS, Angular, React vb. ) kütüphanelerinden en az 

birisini biliyor olmak, 

n) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya 

function yazabilmek, 

o) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

p) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

q) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak. 

4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI - .NET (7 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 

mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve 

teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

c) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

d) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 

e) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş 

olmak, 
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f) Güncel Javascript Framework (jQuery, Vue JS, Angular, React vb. ) kütüphanelerinden 

en az birisini biliyor olmak, 

g) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) 

konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak, 

h) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek, 

i) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

k) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

5. YAZILIM TEST UZMANI - (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) 

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 

mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve 

teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Yazılımcı veya yazılım test uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, 

c) Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev 

almış olmak, 

d) Yazılım geliştirme, yaşam döngüsü ve BT destek süreçlerine hâkim olmak, 

e) Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak, 

f) Devops süreçlerine hâkim olmak, 

g) En az temel düzeyde veritabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak, 

h) Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

i) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak, 

j) Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak, 

k) Tercihen Selenium, Cucumber, Silktest araçları hakkında bilgi sahibi olmak, 

l) Tercihen ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikasına sahip olmak. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 

1- Adaylar başvurularını 31.01.2022 - 07.02.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 

ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet 

şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Başvurular e-Devlet şifresi ile 

yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu 

hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet 

şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik 

numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler. 
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Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru 

yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun 

olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler. 

2- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler; 

a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi, 

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu 

belge), 

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki 

çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak 

geçtiğini belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna 

göre: 

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet 

dökümü, 

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, 

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki 

güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

d) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.), 

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığında belirtilen bölümlere eş değerliliği 

bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun 

olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer 

Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik 

Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

f) Adayların başvuruda bulundukları pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir 

şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden 

adaylar sorumlu olacaktır. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 

olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge 

ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla beş katı (5) aday 

yazılı sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 

adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve 

www.nvi.gov.tr adreslerinde 21 Şubat 2022 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin 

bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 

yapılmayacaktır. 
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IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 

Yazılı sınav 06 Mart 2022 Pazar günü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü Yemekhanesinde (Çamlıca Mah. 408. Cadde No: 136 Pk: 06200 Yenimahalle/ 

ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile 

birlikte yayınlanacaktır. 

Sözlü sınav 21-22-23 Mart 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 

İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Çamlıca Mahallesi Mah. 408. Cadde No: 136 Pk: 06200 

Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. 

V. DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü 

sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak 

kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde 

itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 

70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 

ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı 

dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak 

sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde ilan 

edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden 

ulaşabilecektir. 

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII. ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (11.221,37) ÖZEL ŞARTLAR 

başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 

yetkilidir. 

VIII.  DİĞER HUSUSLAR 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz 

edeceklerdir. 

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu 

istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 

sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

İlanın Çıkılacağı Yer: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü 

Kadro Unvanı: 
Araştırma 
Görevlisi 

Duyuru Başlama Tarihi: 17.01.2022 

Kadro Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31.01.2022 

Kadro Derecesi: --- Ön Değerlendirme Tarihi: 02.02.2022 

ALES (SAY) Puanı: 70 Sınav Giriş Tarihi: 07.02.2022 

YDS (İngilizce)/ 
Dengi (İngilizce): 

85 Sonuç Açıklama Tarih: 09.02.2022 

Başvuru Tipi: Şahsen 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet 
Adresi: 

http://www.fen.bilkent.edu.tr/~cvmath/tr/ 
index-tr.html 

Başvuru Yeri: 
İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 
E-posta: bilmath@fen.bilkent.edu.tr 

 
Özel Şartlar: 1. Matematiğin topoloji alanında yüksek lisans derecesi sahibi olmak.  

2. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Matematik Bölümü’nde simplicial topoloji ve 
homotopi kuramı alanında sürdürüyor olmak.  

3. Doktora yeterlik sınavını geçmiş olmak. 
4. Bir yüksek öğrenim kurumunda ders verme tecrübesi olmak. 
5. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. 

Genel Şartlar: 1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten (SAY) 

en az 70 puan almış olmak 
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (YDS/İngilizce) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen 
bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak, 

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

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

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

2. ALES Sayısal’dan en az 70, GMAT’ten 550 veya GRE’den (sayısal) 157 puan almış olmak.  

İstenen Belgeler: 1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu 
2. Detaylı özgeçmiş 
3. Lisans ve yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum veya noter onaylı) 
4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için) 
5. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait 

transkriptlerin asılları 
6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi 
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi (İngilizce) 
 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday en az 85 puan 

almış olmalıdır. 15 Kasım 2016’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir.) 
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT veya GRE (sayısal) 

sonuç belgesi (Aday, ALES Sayısal’dan en az 70, GMAT’ten en az 550 veya GRE 
(sayısal)’den en az 157 puan almış olmalıdır. Ocak 2017’dan sonra alınmış belgeler kabul 
edilir.) 

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

    641/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan 

tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete 

tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta 

yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığınca, yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük 

unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. İlanda yer alan 

unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin 

YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara 

eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından 

yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. 

(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 

10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik 

süresi iki yıldır.) İngilizce eğitim verebilmek için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te 

belirtilen şartların taşınması ve söz konusu belge/belgelerin başvuru dosyalarında yer alması 

gerekmektedir. 

Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen 

şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir. 

Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve 

formunu, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınları ile diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) 

örneklerini içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB 

Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe, 

Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve 

formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) 

örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash 

Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe, 

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı 

beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) 

örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash 

Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe/ ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; 

Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; 

Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 
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FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI 
KADRO 

UNVANI 
ADET 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 

(Lisansını Matematik alanında tamamlamış olmak. Katı 

Cisimler Mekaniği alanında doktora yapmış, aynı alanda 

doçentlik unvanı almış olmak. Uluslararası endeksli 

dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak. En az 

15 Web Of Science yayınına sahip olmak). 

Prof. Dr. 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 

(Lisansını Elektrik Mühendisliği alanında tamamlamış 

olmak. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 

doktora yapmış olmak. Uluslararası endeksli dergilerde 

alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak. En az 15 Web Of 

Science yayınına sahip olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

İşletme Fakültesi 

İktisat (İngilizce) 

(Yüksek lisans ve doktorasını İktisat alanında tamamlamış 

olmak. Uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel 

yayınlar yapmış olmak. En az 2 Web Of Science yayınına 

sahip olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Matematik 

(Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Matematik alanında 

tamamlamış olmak. Uluslararası endeksli dergilerde 

alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak. En az 3 Web Of 

Science yayınına sahip olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Rektörlük 

Ortak Dersler Koordinatörlüğü 

(Lisansını Kamu Yönetimi veya Sosyoloji alanında 

tamamlamış olmak. Yönetim ve Strateji alanında doktora 

yapmış, aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak. 

Uluslararası endeksli dergilerde alanında bilimsel yayınlar 

yapmış olmak. En az 15 Web Of Science yayınına sahip 

olmak). 

Prof. Dr. 1 

Ortak Dersler Koordinatörlüğü 

(Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Fizik alanında 

tamamlamış olmak. Uluslararası endeksli dergilerde 

alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak. En az 10 Web Of 

Science yayınına sahip olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Ortak Dersler Koordinatörlüğü 

(Yüksek lisansını Moleküler Biyoloji, Genetik ve 

Biyoteknoloji alanında tamamlamış olmak. Biyoteknoloji 

alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası endeksli 

dergilerde alanında bilimsel yayınlar yapmış olmak. 

En az 5 Web Of Science yayınına olmak). 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi merkez ve ilçe tüm birimlerinde sürekli işçi olarak 

istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş 

Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle 

Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığı ile Kura usulü             

2 Engelli, 1 Eski Hükümlü sürekli işçi alınacaktır. 

SIRA NO VASFI UNVANI ADET ÖĞRENİM SEVİYESİ DURUMU 

1 Engelli Sürekli İşçi Büro İşçisi 2 Lise 

2 Eski Hükümlü Sürekli İşçi Temizlik İşçisi 1 Lise 

AÇIKLAMALAR 

1) İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 

2) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir mesleğe başvuru yapacaktır. 

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre noter huzurunda yapılacak kura sonucu belirlenen 

açık iş sayısının 4 katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınava 

katılmaya hak kazanan asil adaylardan gerekli belgeler istenecektir. İstenilen evrakları teslim 

etmeyen, durumlarını belgeleyemeyen veya yanlış beyanda bulunan asil adaylar sözlü sınava 

katılma hakkını kaybedecek olup yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylardan gerekli belgeler 

istenecektir. 

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

5) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

6) Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 

başlamayanlar (doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile 

atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve 

başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine sözlü sınavda yedek olarak 

belirlenen listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama 

yapılabilecektir. 
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7) Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için 

sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 

sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon 

kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir. 

8) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul 

Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin 4. maddesinin birinci fıkrasının a) bendi kapsamında Eski 

Hükümlü veya. 4. maddesinin birinci fıkrasının ğ) bendinde tanımlandığı şeklinde terörle 

mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak. 

9) 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, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak. 

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli 

bulunmamak. 

11) Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve 

belgelendirmek. 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 

3) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak) 

4) Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için 

sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 

sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon 

kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 
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5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul 

Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin 4. maddesinin birinci fıkrasının a) bendi kapsamında Eski 

Hükümlü veya. 4. maddesinin birinci fıkrasının ğ) bendinde tanımlandığı şeklinde terörle 

mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak. 

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

1) Başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını tamamlamış 30 yaşından gün almamış olmak. 

2) Engelli Büro İşçisi ve Eski Hükümlü Temizlik İşçisi kadrosuna başvuracak adayların 

lise mezunu olmaları gerekmektedir. 

3) Engelli Büro İşçisi kadrosuna müracaat eden adayların ilan tarihi itibarıyla MEB veya 

Yükseköğretim Kurumları onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olması gerekmektedir. 

4) İlan tarihi itibarıyla Nevşehir Merkez sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 

BAŞVURU SÜRECİ YERİ VE ZAMANI 

Talep şartlarını taşıyan adaylar, 17.01.2022-21.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR İl 

Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi 

üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru 

yapabileceklerdir. 

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

Kura işleminin 28.01.2022 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 119 no’lu odada yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda 

www.nevsehir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. Covid-19 salgını ile mücadele 

kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Üniversitemiz YouTube kanalı 

üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, 

saati ve sonuçları www.nevsehir.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

ÖNEMLİ 

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, 

kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava 

katılmaya hak kazanan adaylar, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular 

Üniversitemiz https://www.nevsehir.edu.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara 

herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu yüzden 

Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanan duyuruların adaylar tarafından takip edilmesi önem 

arz etmektedir. 

İLETİŞİM: 

Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. NEVŞEHİR 

Telefon: (0384) 228 1000-10316-10311 

    584/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi 
alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Müracaatların Başlama Tarihi : 17.01.2022  
Son Müracaat Tarihi : 01.02.2022  
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.02.2022  
Sınav Tarihi : 08.02.2022 
Değerlendirme Tarihi : 11.02.2022 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 

SAYISI 
UNVANI ŞARTLARI 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik Bölümü 

(İngilizce) 

1 Arş. Gör. 

Uluslararası Ticaret Bölümü lisans 

mezunu olmak. Bu alanda veya İşletme 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. ALES eşit ağırlık puan 

türünden en az 70 ve Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir 

yabancı dil sınavından en az 80 puan 

veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından buna denk bir 

puan almış olmak. 

İstenen Belgeler 
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)  
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3- Özgeçmiş (CV) 
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.)  
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet 

Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  
7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa)) 
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)  
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul 

edilmektedir.) 
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından 

verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel 
Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.) 

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul 
edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa) 

Duyurulur. 583/1-1 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 
kapsamında Tablo-1’de belirtilen toplam 5 pozisyon için sınavla sözleşmeli personel alımı 
yapılacaktır. 

Tablo-1: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Boş Pozisyonlarının 
Dağılımı 

POZİSYON 
UNVANI 

ÖĞRENİM 
DÜZEYİ 

2020 KPSS PUAN 
TÜRÜ 

POZİSYON 
SAYISI 

Destek Personeli  
(Temizlik Personeli) 

Ortaöğretim P94 4 

Programcı Ön Lisans P93 1 

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

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

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

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

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

2- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 
olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). 

3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan 

ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan türünden en 
az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen 
pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen 
pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak. 

5- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon 
unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev 
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi 
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı 
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları 
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler 
söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir. 
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B. ÖZEL ŞARTLAR 

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli) 

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 

b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına 

sahip olmak. 

c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan 

adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden 

alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu 

Başkanlığa sunmaları gerekir.) 

2- Programcı 

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden ön lisans 

düzeyinde mezun olmak veya ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına 

ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi 

olmak. 

b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

c) Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak. 

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 

1- Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın internet sitesinden temin edilebilir) 

2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası 

3- Diploma/Mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devletten alınabilir) 

4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devletten alınabilir) 

5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devletten alınabilir) 

6- Adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir) 

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir) 

8- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen 

sertifikasının kopyası 

9- Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile 

ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders 

aldığını gösterir belge veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın kopyası 

10- Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikasının kopyası 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ 

1- Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 Balgat/Çankaya/ 

Ankara adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanacak 

gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir. 

2- Giriş sınavı başvuruları 17.01.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 31.01.2022 

Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

3- Başvuru evrakı eksik adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan 

adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu 

fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek zorundadırlar. 

4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir 

puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte 

bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaklardır. 
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5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru 

esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. 

6- Programcı pozisyonuna başvuracak olup yükseköğretim kurumlarının bilgisayar 

programcılığı ile ilgili bir ön lisans bölümü mezunu olmayan adayların en az ön lisans mezunu 

olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığına dair belgeyi veya bu alanda 

Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. 

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı 

olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı 

fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev 

yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1- Başvurular sadece, adayların başvurusunda ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden 

değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın 

doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda ibraz edilmemiş olan hiçbir bilgi veya 

belge değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2- Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları 

reddedilecektir. 

3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş 

günü içinde Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme 

alınmayacaktır. 

5- Aynı pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip 

adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

6- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden (www.ytb.gov.tr) 

ayrıca duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır. 

V. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI 

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için sadece sözlü sınav; Programcı 

pozisyonu için ise yazılı ve sözlü sınav uygulanacaktır. 

2- Yazılı sınav konuları Tablo-2’de belirtilen şekilde olacaktır. 

Tablo-2: Yazılı Sınav Konuları 

POZİSYON YAZILI SINAV KONULARI 

Programcı 

- Programlama dilleri 

- Web tasarımı ve grafik 

- Veri tabanı yönetimi 

- İşletim sistemleri 

3- Sözlü sınavda adaylar her bir komisyon üyesi tarafından; 

a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 

b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan), 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan), 

ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan), 

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 10 (puan) 

konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 
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4- Üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav 

puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 

5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava 

katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 

1- Sadece sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 

70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen 

pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı 

eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır. 

2- Yazılı ve sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, yazılı sınav 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir ve en az 70 puan alan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü 

sınavda ise 100 tam puan üzerinden 70 puan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve 

her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek 

adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır. 

3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen 

adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir. 

4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde 

dilekçe ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına yapılacaktır. Süresinde 

yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. 

5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle 

boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama 

yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. 

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres : Oğuzlar Mahallesi Mevlâna Bulvarı No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye  

E-posta : sinav@ytb.gov.tr  

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr  

Telefon : +90 312 218 42 40 

    695/1/1-1 

—— • —— 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

I. GENEL BİLGİLER 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam 

zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak uygulama ve sözlü sınavları ile 1 Sözleşmeli 

Bilişim Personeli alınacaktır. 

Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik” uyarınca yapılacaktır. 

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlığın internet sitesi (www.ytb.gov.tr) 

üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme 

yapılmayacaktır. 

Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi 

durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. 
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II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz 

olmak, 

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini 

tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir 

sene daha askerliğini tehir etmiş olmak, 

• Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik 

düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 

• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, 

• Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması 

beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans 

mektubu getirmek. 

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER) 

Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı) 

• Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden; fen-edebiyat, eğitim 

ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile 

istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak 

• Büyük bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl 

çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

• Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal 

özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

• Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, güvenliği ve entegrasyonu konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

• Load Balancer, Firewall, NAC, SIEM, E-mail Gateway cihazları yönetimi konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Kurumsal kablosuz ağ, switch, router yönetimi ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

• Windows Server, Hyper-V, Cluster yapılandırma, Microsoft Active Directory, 

Exchange, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP konularında 1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim 

deneyimine sahip olmak, 

• Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• System Center Configuration Manager (SCCM) konfigürasyon ve yönetimi konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Scripting (perl veya shell veya powershell) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde 

görev almış olmak, 

• Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı 

öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek. 

Tercihen: 

• Bulut Teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak  

• Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme 

süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak 
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• ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş 
Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek 

• Ağ ve Sistem alanında MSCE Sertifikalarına sahip olmak 
IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI 
Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-

Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi 
yapılacak olup, 17.01.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 31.01.2022 Pazartesi saat 
18.00’de sona erecektir. 

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 
şunlardır: 

BELGE AÇIKLAMA 
a) Özgeçmiş  
b) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren 
Belgeler 

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

c) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren 
Belgeler 

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

d) YDS Sonuç Belgesi Varsa İngilizce YDS puanı belgesi 

e) Mezuniyet Belgesi Diploma veya mezuniyet belgesi (Yurt dışı 

yükseköğrenim kurumlarından mezun adaylar 

için Denklik Belgesi) 

f) Erkek adaylar için askerlik durum 

belgesi 

Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya 

son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin 

en az 1 yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte 

olacaktır. (e-Devlet’ten alınan çıktılar kabul 

edilecektir.) 

g) Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda 

istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren 

belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır.  

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği 

sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle 

Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan 

sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika 

numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, 

sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin 

sağlanması adayın sorumluluğundadır. 

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 

geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika 

dikkate alınmayacaktır. 

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun 

toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan 

her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. 

(Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70) + (Yabancı Dil Puanı × 0,30)]) 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) 

olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 

0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir. 

Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” 

bölümünde verilen tabloda yer alan “Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı 

kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar 

puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip 

birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. 

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık 

internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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Başvuru değerlendirme sonuçlarına 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. 

Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 

itibaren 2 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim 

yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda 

güncel listeler en geç 1 iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesinde yeniden ilan edilecektir. 

Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VI. SINAV 

Sınav, uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan 

üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen 

pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. 

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun 

olarak bu ilanın “III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon 

için belirtilen tüm konular ve hususlardır. 

Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında 

belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt 

sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır. 

ALINACAK KİŞİ 

SAYISI 

SINAVA 

ÇAĞIRILACAK 

ADAY SAYISI 

POZİSYON 

AYLIK BRÜT 

SÖZLEŞME ÜCRETİ 

KATSAYI TAVANI 

1 10 
Ağ ve Sistem 

Güvenliği Uzmanı 
2 

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI 

Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına 

Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar 

dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içerisinde 

Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler 

Başkanlık internet sitesinde yeniden ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile 

yazılı bildirimde bulunulacaktır. 

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres : Oğuzlar Mahallesi Mevlâna Bulvarı No: 145, 06520 Balgat/Ankara/Türkiye  

E-posta : sinav@ytb.gov.tr  

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr  

Telefon : +90 312 218 42 40 

    695/2/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 17.01.2022 

Son Başvuru Tarihi : 31.01.2022 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 

8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 

ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)  

4- 2 adet vesikalık fotoğraf 

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge  

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2- Özgeçmiş 

3- Yayın listesi 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf  

5- Nüfus cüzdanı örneği 

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)  

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge  

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 
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BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR  

İletişim Fakültesi: (232) 4888138 

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888321 

İşletme Fakültesi: (232) 4888113 

Fax: (232) 2792626 

FAKÜLTE/ 

ENSTİTÜ 

ANABİLİM 

DALI / 

BÖLÜM 

UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

İletişim 

Fakültesi 

Sinema ve 

Dijital Medya 
Prof. Dr. 1 

 Doçentliğini İletişim 

Bilimleri bilim alanında almış olmak. 

Sinema Tarihi ya da Dijital ve 

Etkileşimli Medya üzerine kuramsal ve 

uygulamalı çalışmalarda bulunmuş 

olmak. 

Akademik derecelerinden en az birini 

yurtdışındaki bir araştırma 

üniversitesinden almış olmak ya da 

yurtdışındaki bir araştırma 

üniversitesinde en az 1 yıl eğitim- 

öğretim ve/veya araştırma faaliyetinde 

bulunmuş olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
Prof. Dr. 1 

 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu 

ve Toplum Beslenmesi alanında 

akademik deneyime sahip olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 Beslenme ve Diyetetik lisans 

mezunu, Moleküler Beslenme ve 

Tümör Biyolojisi alanlarında akademik 

deneyime sahip olmak. 

İşletme 

Fakültesi 

Muhasebe ve 

Denetim 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

 İşletme alanında doktora derecesine 

sahip olmak. Kurumsal Yönetim, 

Finansal Muhasebe, Muhasebe Etiği 

alanlarında SSCI/SCI/ESCI 

indekslerinde taranan dergilerde yayın 

yapmış olmak. Muhasebe alanında 

İngilizce ders verme deneyimine sahip 

olmak 

     604/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 

 



17 Ocak 2022 – Sayı : 31722 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 
 
 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2022 – Sayı : 31722

Sayfa

1

2

5

14

29
32
35

86

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK
–– Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/1879 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/30809 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


