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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2017 tarihli ve 30094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liğinin adı “AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA VE GÖÇ ÇALIŞMALARI UY-
GULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/6/2017 30094

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Kasım 2020
PAZARTESİ

Sayı : 31313



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli

ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetme-
liğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya
verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde
yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan-
mıştır.

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

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli He-

yetinin uygun gördüğü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluş-

turmasını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren

tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faa-

liyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağır-
lama ve benzeri işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
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k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,

ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2020 – Sayı : 31313



İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
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ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı maddeye göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüş-
meleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki be-
deli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedi-
lir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.
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(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene
ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında
belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
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(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden,  tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
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(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin % 6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
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(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce  itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 22/11/2010 tarihli ve 27763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İTİBAR VE DERECELENDİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KREATİF EKONOMİ,
KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE KREATİF ŞEHİRLER UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2013 tarihli ve 28621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Uluslararası Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri ve Kreatif Şehirler Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE
ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın

ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KSBÜKAM): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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ç) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
d) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kadının eğitim, ekonomik, sosyal, hukuk ve sağlık alanlarında yaşadığı sorunların

tespiti ve çözümü, ailenin toplum yapısındaki rolü, sosyokültürel ve ekonomik açıdan ülke kal-
kınmasındaki önemi, aile eğitimi ve kadının aile içindeki yeri konularında Üniversitenin ilgili
bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili
araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık oluşturmak, yaşam ka-
litelerinin iyileştirilmesi için sosyal, ekonomik ve siyasal alanda stratejiler geliştirmek ve uy-
gulamak; bu konular ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve
kurslar düzenlemek.

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile ilgili mevzuat hükümleri kap-
samında kamu ya da özel kuruluşlarla birlikte projeleri desteklemek ve yürütmek, kadın ve
aile konusunda toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadınla ilgili eğitim, hukuk, sosyoloji, ekonomi, kültür, sağlık ve benzeri gibi çeşitli

alanlarda temel ve uygulamalı, adalet temelli çalışmaları ve araştırmaları yapmak veya yaptır-
mak, Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak ve uygulamak.

b) Kadın hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, yurt içinde
ve yurt dışında kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, pro-
jeler hazırlamak, ilgili mevzuat çerçevesinde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sem-
pozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve
desteklemek, bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayımlarla, akademik çevrelerle ve kamuoyu
ile paylaşmak.

c) Üniversitenin farklı birimlerinde kadın ile ilgili konularda yapılan bilimsel çalışmaları
teşvik etmek ve desteklemek; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın hakları ve so-
runları ile aile konularında; sağlık, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, siyasi tüm yönleriyle
ele alan ders, seminer ve tezler verilmesini sağlamak ve bu konularda faaliyet gösteren diğer
üniversitelerle iş birliği yaparak etkinliklere öğretim elemanları ile öğrencilerin katılımını sağ-
lamak ve gönüllü gruplar oluşturmak.

ç) Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte kadın çalışmaları konusunda sosyal so-
rumluluk projeleri geliştirmek.

d) Yurt içinde kadın ve aile konusunu ele alarak çalışmalar yapan çeşitli kurum ve ku-
ruluşlarla iş birliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak, ulus-
lararası toplantılar düzenlemek.

f) Kadın ve aile ile ilgili konularda bilgi ve birikimi arttırmak amacıyla eğitim görmek,
araştırma ve inceleme yapmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışına eleman gön-
dermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

g) Toplumun kadın ve aile konularında bilgilenmesini sağlamak ve kadın sorunlarını
duyurmak amacıyla eğitim programları hazırlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, be-
ceri kursları açmak.

ğ) Kadın sorunları ile ilgili eğitici film, poster ile basılı eserlerden ve kadın ve aile ile
ilgili araştırmaları da içine alan yayımlanmış eserlerden oluşan bir arşiv ve kitaplık oluştur-
mak.
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h) Radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak, görüntülü ve sesli, kadın
ve aile konulu çalışmalar yapmak, kitap, makale, bülten, broşür ve benzeri yayımlar hazırla-
mak.

ı) Kadın sağlığı, aile planlaması ve kadın hakları ile ilgili konularda kamu ve özel sek-
töre ait iş yerlerinde çalışan kadınlara konferanslar düzenleyerek onları bilgilendirmek.

i) İlgili mevzuat kapsamında ailelerin eğitim ve gelişimlerine destek olmak üzere, aile
danışma ve rehberlik, anne-baba (evlilik), çocuk eğitim ve gelişim evi, genç ergen danışma ile
yaşlılık danışma ve moral eğitim birimlerini kurmak.

j) Kadın sorunları ve aile konularında özel veya kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve
uluslararası gönüllü kuruluşlar ve örgütlerle iş birliği yapmak.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerinde verilen diğer görevleri
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede çalışan öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından ya da Üniversitenin öğretim elemanları

arasından kendisine en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
önerir. Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yürütmesinde yardımcı olur ve görevde bu-
lunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması ha-
linde yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Müdür görevlendirilir. Gerektiğinde Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcıları Rektörün
onayı ile değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve

Rektörlüğe sunmak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini

hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma mer-

kezleri ile iş birliği yapmak.
e) Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yılın bütçe önerisini

ve çalışma planını Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak.
f) Faaliyet raporu, gelecek yıl için bütçe önerisi ve çalışma planını Rektörün onayına

sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte
en fazla yedi kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süre için bir başka öğretim ele-
manı görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda
Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Alınacak kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak, değerlendirmek ve Rek-

töre sunmak.
ç) Merkezin bütçesini yapmak, personel ve diğer ihtiyaçları belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dışından ko-
nuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan, kamu ve özel kuruluşlardan istekleri halinde gö-
revlendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla dokuz kişidir. Danışma
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine,
kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez
olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk
koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını, faaliyet raporunu değerlendirmek, eğitim ve araştırma

faaliyetleri ile ilgili önerilerde ve görüşlerde bulunmak.
b) Kadın ve aile çalışmalarında kaynak ve bilimsel destek sunmak.
c) Kadın ve aile çalışmalarında faaliyet ve projeler geliştirmek, Merkezin yürüttüğü

faaliyetlere katkı sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üni-
versite içindeki öğretim elemanlarından veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden çalışma
grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili raporu Müdüre
sunar.

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9601 

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

 
 9588 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SAKATAT, DERİ VE BAĞIRSAK SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden: 

Sakatat, Deri ve Bağırsak İhaleleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili 

hükümlerine göre 10/12/2020 tarihinde Açık teklif usulü ve gerekirse açık artırma usulü ile teklif 

alınarak satışı yapılacaktır. 

1- İdarenin 

a Adresi : Adana Yolu Üzeri 7. Km. 51270 MERKEZ/NİĞDE 

b Telefon ve Faks Numarası : 3882323377 - 3882326234 

c Elektronik Posta Adresi : nigdeacik@gmail.com 

d İhale dokümanının görülebileceği yer : Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Satınalma Birimi 
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SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER 

Sıra 
No 

ÜRÜN ADI MİKTARI 
YAKLAŞIK 

BİRİM 
FİYATI 

TAHMİNİ 
BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 
BÜYÜKBAŞ 
SAKATAT 

4.200.000 Kg 1,47 TL 
6.160.000,00 

TL 
210.000 

TL 
10/12/2020 13:30 

2 
KÜÇÜKBAŞ 
SAKATAT 

5.000 Takım 58,33 TL 
291.666,67 

TL 
10.000 

TL 
10/12/2020 14:00 

3 
BÜYÜKBAŞ 

DERİ 
600.000 Kg 2,27 TL 

1.360.000,00 
TL 

100.000 
TL 

10/12/2020 14:30 

4 
KÜÇÜKBAŞ 

DERİ 
5.000 Adet 1,67 TL 

8.333,33 
TL 

5.000 
TL 

10/12/2020 15:00 

5 
BÜYÜKBAŞ 
BAĞIRSAK 

12.000 Adet 8,33 TL 
100.000,00 

TL 
25.000 

TL 
10/12/2020 15:30 

6 
KÜÇÜKBAŞ 
BAĞIRSAK 

5.000 Adet 10,67 TL 
53.333,33 

TL 
3.000 

TL 
10/12/2020 16:00 

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 6 kalem ürün için, 
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ve 
gerekirse açık artırma usulü ile 10/12/2020 tarihinde Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu 
Müdürlüğü’nün İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

1 - İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Niğde Açık Ceza İnfaz 
Kurumu Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. 

2 - İhaleye iştirak edeceklerden istenen belgeler (asıl olacaktır); 
a) İstekli Gerçek Kişi ise; 
1) Noter tasdikli imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi ve oda kayıt belgesi 
b) İstekli Tüzel Kişi ise; 
1) Şirketler için ticari sicil gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri ve oda kayıt belgesi 
c) İstekliler Adına Vekâleten Katılma Halinde; 
1) İstekli veya İstekliler adına ihaleye katılması halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza 
beyannameleri 

d) Birden fazla ihaleye katılacak istekliler; her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. 
Her ihale için istenilen evrakların aslı veya “aslı gibidir” leri her zarfın içinde olacak şekilde 
düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler/firmalar ihaleye 
alınmayacaktır. 

3- Geçici Teminat mektubunu yukarıda belirlenen miktarda ve şartnameye uygun olarak 
Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektuplarının son geçerlilik 
tarihleri 10/02/2021 tarihli olacaktır. Teminatların yatırılacağı yer Ziraat Bankası Niğde Şubesi 
nezdindeki TR95 0001 0002 1437 9745 4450 02 numaralı hesabına veya Niğde Açık Ceza İnfaz 
Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Veznesine yatırabilirler. 

4 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
5 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
6 - Posta yoluyla ihaleye katılacak İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale 

komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 
30. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile 
gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif 
son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve vaktinde verilmeyen teklifler 
dikkate alınmayacaktır. 

 9640/1-1 
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1 ADET YARI OTOMATİK DOLUM (TEVZİ) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Yarı 

Otomatik Dolum (Tevzi) Cihazının teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/11/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Trabzon Üniversitesi Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı, Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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GPU SUNUCU ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında GPU Sunucu alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2020/626323 

1 - İdarenin  

a) adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 

Çankaya /  

 ANKARA 

b) telefon ve faks numarası : Tel: 312 210 35 86 – Fax: 0312 210 35 91 

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) niteliği, türü ve miktarı : GPU Sunucu Alımı 

b) teslim yeri : Bilgisayar Müh. Bölümü  

c) teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 100 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) yapılacağı yer : BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  

b) tarihi ve saati : 29 Aralık 2020 Salı 11:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
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4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.3. İstekli, kendi / Türkiye temsilcisi firma / üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli üretici firmaya ait ISO9001 kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  

7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Yanı Çatı Binası Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 

hesabına 100,00 TL(YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29/12/2020 Salı günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı yere 

(BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9554/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dicle Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten 
Dicle Kalkınma Ajansına 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel 
alınacaktır. DİKA ana hizmet binası Mardin’de olup bölge illerinde Yatırım Destek Ofisleri 
bulunmaktadır. Sınavda başarılı olan uzman personeller Bölge illerinden (Mardin, Batman, Siirt, 
Şırnak) Genel Sekreterliğin uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. (Hukuk 
müşaviri ve iç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin’de istihdam 
edilecektir.) 

Personel alımları, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200’üncü maddesi 
ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. Alınacak personeller, 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesi uyarınca iş mevzuatı çerçevesinde istihdam 
edilecektir. 

1. Sınav Başvuru Sürecine İlişkin Bilgiler 

Başvuru İlan Tarihi : 23.11.2020 

Başvuru Tarihi : 14.12.2020-25.12.2020 

Başvuru Yeri : ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

Ön Değerlendirme Sonuçlarına Göre Sözlü 

Sınava (Mülakata) Katılmaya Hak 

Kazananların Açıklanma Tarihi 

: 31.12.2020 

Sözlü Sınav Yeri : 
Dicle Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. 

No: 6/1 Artuklu/MARDİN 

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyuru Yeri : www.dika.org.tr 

2. Başvuru ve İşe Alımda Aranan Şartlar 
A) Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
B) Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar (7 Personel) 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda 

belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun 
olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış 
olmak, 
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c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan 
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini 
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, 

Unvan/Pozisyon Mezun Olunan Lisans Bölümleri 

Alınacak 

Personel 

Sayısı 

KPSS 

Puan Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

YDS 

Taban 

Puanı 

Uzman Personel 
Mimarlık, 

Mühendislik Bölümleri 
2 kişi P3 80 70 

Uzman Personel 

Ziraat Mühendisliği, 

Tarım Makineleri ve Teknolojileri 

Mühendisliği, 

Biyosistem Mühendisliği, 

Tarım Ekonomisi, 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümü, 

Tarla Bitkileri, 

Bahçe Bitkileri, 

Tarımsal Yapılar ve Sulama, 

Bitki Koruma 

1 Kişi P3 80 70 

Uzman Personel Şehir ve Bölge Planlama 1 Kişi P3 80 70 

Uzman Personel Sosyoloji 1 kişi P1, P2, P3 80 70 

Uzman Personel 

Hukuk 

2 kişi 

P4, P5, P6, 

P7 

80 70 

İktisat 
P14, P15, 

P16 

Kamu Yönetimi 
P29, P30, 

P31 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri 

P39, P40, 

P41 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi P29, P30 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler 

P34, P35, 

P36 

İstatistik P12 

Ekonometri P13, P14 

Turizm İşletmeciliği P24, P25 

C) Hukuk Müşaviri İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel) 
a) Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık Hukuk Fakültelerinden veya buna denk olduğu 

YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
b) 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun 

olunan alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış 
olmak, 

c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan 
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini 
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, 
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Unvan/Pozisyon 
Mezun Olunan 

Lisans Bölümleri 

Alınacak 

Personel Sayısı 

KPPS Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

YDS Taban 

Puanı 

Hukuk Müşaviri Hukuk Fakültesi 1 kişi P4, P5, P6, P7 80 70 

D) İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar (1 Personel) 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlar veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak, 

c) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 

sertifikalarından birine sahip olmak, 

d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 60 puan 

(D) almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 

bulunan başka bir sınavda en az buna karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 

tarihi itibarıyla sahip olmak, 

Unvan/Pozisyon Alınacak Personel Sayısı Alım Usulü YDS Taban Puanı 

İç Denetçi 1 kişi İş Deneyimi 60 

F) Tercih Sebepleri 

Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri 

- Bölgesel yatırım süreçleri, yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör 

analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, rekabetçilik, markalaşma, girişimcilik, fizibilite hazırlama, 

kümelenme, inovasyon, teşvik ve destek uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

- Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları, doğrudan yabancı yatırım, 

uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar konularında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

- Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi) 

planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

- Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi, turizm politikaları geliştirme ve 

bölgesel tanıtım stratejileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

- Hibe veya mali destek yönetimi, proje döngüsü yönetimi, proje hazırlama, geliştirme, 

izleme ve değerlendirme, raporlama, konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

- Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, araştırma, strateji 

geliştirme, planlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

- SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve 

değerlendirme süreçlerine hâkim olmak, 

- NetCad, Autocad, ArcGIS, CBS veya bilgisayar tasarım programlarından en az birini iyi 

düzeyde bilmek, 

- İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 

- İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya 

doktora yapmış olmak, 

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, 

- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, 
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Hukuk Müşaviri 
- Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, 

yönetmelik hakkında bilgi sahibi olmak, 
- Kamu kesimi veya özel kesimde iş deneyimine sahibi olmak, 
- İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 
- İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya 

doktora yapmış olmak, 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, 
- Avukatlık stajını tamamlamış olmak. 
 
İç Denetçi 
- Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
- Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak, 
- İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 
- Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz, vergi, iş 

kanunu ve SGK mevzuatlarına konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
- İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek, 
- İlanda belirtilen öğretim dallarında veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya 

doktora yapmış olmak, 
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak 
- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, 
 
3. Başvurular 
Başvurular, 14 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 25 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar 

ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Dicle Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru 
bağlantısından yapılacaktır. Sınav başvurularının sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve 
saatine kadar çevrimiçi olarak yapılması şarttır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıdaki şekildedir: 

Sıra 

No 
Belge 

Uzman 

Personel 

Hukuk 

Müşaviri 

İç 

Denetçi 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓ 

2 

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi 

(Aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e-

Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı) 

✓ ✓ ✓ 

3 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS sonuç belgesi ✓ ✓ - 

4 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuç 

belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil 

belgesi 

✓ ✓ ✓ 

5 Adli Sicil Kaydı (son 1 ay içinde alınmış) ✓ ✓ ✓ 
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6 
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en 

az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belge 
✓ ✓ ✓ 

7 

İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde 

denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 

olduğunu gösterir belge 

- - ✓ 

8 
İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya 

uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası 
- - ✓ 

9 

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa), iş 

tecrübesi için işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet 

dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet 

belgesi 

✓ ✓ ✓ 

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru 
ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır. 

Açıklama: Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine 
ilişkin resmi denklik tablosu temel alınacaktır. Denklik tablosuna ÖSYM’nin aşağıdaki linkinden 
ulaşılabilir. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL puanı kabul edilmemektedir. 

https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0 
4. Başvuruların Değerlendirilmesi 
Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde 

yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 
30 Aralık 2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.dika.org.tr internet sayfasında ilan 
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanına göre Genel Sekreterlikçe değerlendirilecektir. 
Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon 
sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve 
Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki 
aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. 

Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan 
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi 
verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sözlü Yarışma Sınavına girecek uzman adaylar ve iç denetçi adayları KPSS puanı, YDS 
puanı, iş tecrübesi ve aşağıdaki değerlendirme tablosu doğrultusunda belirlenecektir. 

Puanlama Kriteri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı (Belgelenmek kaydıyla)1 40 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil 2 4 

Belirli konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika 3 4 

1. 5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.) 
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2. İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliği bulunan 
sınav puanları dikkate alınır. 

3. Tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek 
gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını 
değiştirmez. 

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

5. Sözlü Yarışma Sınavı ve Değerlendirme 
Yarışma Sınavı, Ajans tarafından oluşturulacak Sınav Kurulunca sözlü sınav şeklinde 

uygulanacaktır. Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel 
Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. 

Sözlü yarışma sınavı 20 Ocak 2021 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında Dicle Kalkınma 
Ajansı’nın Mardin il merkezinde bulunan ana hizmet binasında yapılacaktır. Ajans, herhangi bir 
sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, 
mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve 
yeniden belirlemeye yetkilidir. 

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan 
edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma 
sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış 
hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

6. Sonuçlarının Duyurulması ve Sınavı Kazananların İşe Başlatılması 
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın 
internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan 
adaylara yazılı olarak bildirilir. Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik 
soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. 
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Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 
için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün 
içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Yapılan duyuru ve yazılı bildirime istinaden göreve başlamak için Ajansa başvuran 
adaylarla iki ayı Deneme Süreli olmak üzere Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi imzalanır. Deneme 
süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine 
getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında 
görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu 
rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda 
Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile 
bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret 
ve diğer hakları saklıdır. 

7. Diğer Hususlar 
Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 

işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla 
uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve 
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 

Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık dinamik bir 
kurum olup, personel ve iş niteliği, sunduğu fiziksel çalışma ortamı ve teknolojik imkanlar, 
yürüttüğü başarılı faaliyetler, tarafsız ve şeffaf yapısı nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip 
olduğu özgün yapısı ile diğer kurum/kuruluşlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi sunmaktadır. 
Ajansımız eğitim ve yurtdışı olanakları, kişisel gelişim ve kariyer fırsatları sunarak yaptığı 
çalışmalar ve üstlendiği görevler nedeniyle ileriye dönük kariyer gelişimine önemli katkı 
sunmaktadır. 

Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı 
gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik 
açısından ise 5510 sayılı Kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek 
istihdam edilecektir. Aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile birlikte 6772 sayılı Yasada 
öngörülen ilave tediye de ödenir. Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, 
bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI 
Yenişehir Mah. Kızıltepe Cad. No: 6/1 Artuklu/MARDİN 
Telefon : 0482 212 11 14 
Faks : 0482 213 14 95 
e-posta : info@dika.org.tr 
www.dika.org.tr 9513/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 
gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 
- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık 
belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 
adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini 
belirteceklerdir. 

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN: 
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın 

listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, 
yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile 
birlikte toplam 4 takım dijital dosyayı (4 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 
İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
    

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Der.   

Farmasötik Botanik Doçent 1 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Botanik 

bilim dalında doçent unvanı almış olmak. 

Analitik Kimya Doçent 1 1 
Eczacılık Analitik Kimya bilim dalında doçent unvanı almış 

olmak, metabolimiks alanında çalışmış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
    

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Der.   

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında doçent 

unvanı almış olmak, Basın Tarihi, Türkiye Avrupa İlişkileri 

ve Yerel Tarih konuları üzerinde çalışmalar yapmış olmak. 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Profesör 1 1 

İngiliz Belgeleri ve Ermeni Sorunu hakkında çalışmalar 

yapmış olmak, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim 

alanında doçentlik belgesi almış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 
    

Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Der.   

Botanik Profesör 1 1 

Biyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak, botanik 

ve bitki ekolojisi, bitkilerin biomonitör özellikleri hakkında 

çalışmalar yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
    

Anasanat Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Adedi Der.   

Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Profesör 1 1 
Geleneksel Sanatlar alanında doçentlik belgesi almış 

olmak, Doğu yöresi halı-kilim alanında çalışmaları olmak. 

 9444/1-1 
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent 

(Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna 

başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, 

öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 

6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı 

ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı 

elektronik ortamda (flash bellek veya CD içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 

15 gün içinde “Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül 

Kampüsü - ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ teslim etmeleri gerekmektedir. 

“Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını 

Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri 

doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.” 

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. 

maddesi hükümleri uygulanacaktır. 

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. İlan hakkındaki gerekli 

bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet 

adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir. 

Duyurulur. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI-

PROGRAM 

UNVANI ADET AÇIKLAMA 

FEN FAKÜLTESİ FİZİK 
KATIHAL FİZİĞİ 

AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, doktorasını 

Katı Hal Fiziği alanında 

yapmış ve yarı 

iletkenlerin moleküler 

demet epitaksi sistemi ile 

büyütülmesi ve bu 

malzemelerin optiksel / 

yapısal 

karakterizasyonları 

konularında çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 
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HAVACILIK VE 

UZAY BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

HAVACILIK 

YÖNETİMİ 

HAVACILIK 

YÖNETİMİ AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, Sivil Havacılık 

Yönetimi Anabilim 

Dalında doktora yapmış 

ve Doçentlik unvanını 

Yönetim ve Strateji 

alanında almış ve 

Havaalanı Güvenliği 

konusunda çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

MİMARLIK VE 

TASARIM 

FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK 
İÇ MİMARLIK 

ASD. 
DOÇENT 1 

Adayların, Doçentlik 

unvanını Orman 

Mühendisliği alanında 

almış, Mobilya ve 

Dekorasyon konularında 

çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

YÖNEYLEM 

ARAŞTIRMASI 

AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, lisans ve 

doktorasını Endüstri 

Mühendisliği veya 

Ulaştırma Mühendisliği 

alanında yapmış ve 

Ulaştırma, Lojistik ve 

Tedarik Zinciri Yönetimi 

konularında çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ 

MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ 

AD. 

PROFESÖR 1 

Adayların, Doçentlik 

unvanını Makine 

Mühendisliği alanında 

almış ve yakıt pillerinin 

hibrid kullanımıyla güç 

üretimi ve ileri ekserji 

konularında çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

DOÇENT 1 

Adayların, Doçentlik 

unvanını Makine 

Mühendisliği alanında 

almış ve Akıllı 

Malzemeler üzerine 

çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 
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MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ 

MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ 

AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, lisans ve 

doktora derecelerini 

Makine Mühendisliği 

alanında yapmış ve 

kompozit malzeme 

mekaniği ve 

uygulamaları konularında 

çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, Mekatronik 

Mühendisliği veya 

Makine Mühendisliği 

lisans mezunu olması, 

doktora derecesini 

Makine Mühendisliği 

alanında yapmış ve 

Otomotiv alanında, 

otonom araç ve taşıt 

kaza önleme konularında 

çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

SPOR 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ 

ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ AD. 
DOÇENT 1 

Adayların, Doçentlik 

unvanını Spor Bilimleri 

alanında almış ve atletik 

performans ve 

biyomekaniksel analiz 

konularında çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

PORSUK 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR 

TEKNOLOJİLERİ 

BİLGİSAYAR 

PROGRAMCILIĞI 

PR. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, Bilgisayar 

Bilimleri Mühendisliği 

veya Bilgisayar 

Mühendisliği lisans 

mezunu ve doktorasını 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında yapmış ve 

Öneri Sistemlerinde Veri 

Gizliliği konusunda 

çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 
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PORSUK 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

ELEKTRONİK VE 

OTOMASYON 

İNSANSIZ HAVA 

ARACI TEK. VE 

OPER. PR. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Adayların, Uçak Gövde-

Motor Bakım Bölümü 

lisans mezunu olması, 

Doktorasını Hava Trafik 

ve Kontrol Anabilim 

Dalında tamamlaması ve 

“Hava Trafik Kontrolü” 

konusunda çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

ULAŞTIRMA 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 
LOJİSTİK PR. PROFESÖR 1 

Adayların, Doçentlik 

unvanını Nicel Karar 

Yöntemleri alanında 

almış ve Çok Kriterli 

Karar Verme Yöntemleri, 

Lojistik Yönetimi ve 

Lojistik Eğitimi 

konularında çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

YER VE UZAY 

BİLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

- 

JEODEZİ VE 

COĞRAFİ BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ 

AD. 

PROFESÖR 1 

Adayların, Uzaktan 

Algılama ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri alanında 

lisansüstü dereceye 

sahip, Doçentlik unvanını 

Mimarlık, Planlama, 

Tasarım alanında almış 

ve Uzaktan Algılama ve 

Coğrafi Bilgi Sistemleri 

konularında çalışmalarda 

bulunmuş olması 

gerekmektedir. 

* İlgili kadrolar YÖK GELECEK Projesi “bilgi güvenliği öncelikli ve özellikli alan” 

öğretim üyesi kapsamında alınacaktır. 
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MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BİLGİSAYAR 

BİLİMLERİ AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ* 
1 

Adayların Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği 

veya Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü 

lisans derecesine sahip, 

doktorasını Bilgisayar 

Mühendisliği alanında 

tamamlamış ve Bilgi 

Güvenliği konusunda 

çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

Eğitim dili %100 

İngilizce’dir. 

BİLGİSAYAR 

DONANIMI AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ* 
1 

Adayların Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği 

veya Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü 

lisans derecesine sahip, 

doktorasını Bilgisayar 

Mühendisliği alanında 

tamamlamış ve Bilgi 

Güvenliği konusunda 

çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

Eğitim dili %100 

İngilizce’dir. 

BİLGİSAYAR 

YAZILIMI AD. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ* 
1 

Adayların Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği 

veya Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü 

lisans derecesine sahip, 

doktorasını Bilgisayar 

Mühendisliği alanında 

tamamlamış ve Bilgi 

Güvenliği konusunda 

çalışmalarda bulunmuş 

olması gerekmektedir. 

Eğitim dili %100 

İngilizce’dir. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

 9509/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları 

belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre “Öncelikli 

Alan Öğretim Üyesi” alınacaktır. 

Adayların, başvurularını, ilan tarihinden itibaren 24 Kasım – 8 Aralık 2020 tarihleri 

arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular 

ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.  

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-

kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://www.hacettepe.edu.tr/akademik 

/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama 

Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı 

sağlamaz.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.  

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.  

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili 

maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri 

(https://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın 

dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-devlet üzerinden alınacak), fotoğraf, diplomalar, doktora, 

doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), kriterleri 

sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), varsa Eğiticilerin 

Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak 

adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım 

Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım 

Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde 

geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini 

takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi 

Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik 

puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik 

puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web 

adresinden temin edilebilir.  

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı dosya; profesör 

kadrosu başvurusu için teslim edilen dosyada bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde 

yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları 

için 6 adet taşınabilir bellek ile yayınları hariç sadece diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet 

gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
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FAKÜLTE/ENSTİTÜ/  

ANABİLİM DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

ECZACILIK FAKÜLTESİ   

Eczacılık Temel Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi(2) 1 

FEN FAKÜLTESİ   

Analitik Kimya Profesör(3) 1 

Organik Kimya Profesör(4) 1 

Polimer Kimya Profesör(5) 1 

Uygulamalı Biyoloji Doçent(6) 1 

Uygulamalı İstatistik Doçent(7) 1 

Uygulamalı Matematik Doçent(8) 1 

Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi(9) 1 

Fizikokimya Dr. Öğr. Üyesi(10) 1 

Uygulamalı Matematik Dr. Öğr. Üyesi(11) 1 

Uygulamalı Matematik Dr. Öğr. Üyesi(12) 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ   

Sosyal Hizmet Profesör(13) 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   

Bilgisayar Bilimleri Doçent(1)(14) 1 

Bilgisayar Yazılımı Doçent(1)(15) 1 

Elektronik Doçent(1)(16) 1 

Mekanik Doçent(1)(17) 1 

Mekanik Doçent(1)(18) 1 

Temel İşlemler ve Termodinamik Doçent(1)(19) 1 

Yapay Zeka Mühendisliği Doçent(1)(20) 1 

Atom ve Molekül Fiziği Dr. Öğr. Üyesi (1)(21) 1 

Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi (1)(22) 1 

Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi (1)(23) 2 

Bilgisayar Donanımı Dr. Öğr. Üyesi (1)(24) 1 

Bilgisayar Yazılımı Dr. Öğr. Üyesi (1)(25) 1 

Çevre Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi (1)(26) 1 

Elektronik Dr. Öğr. Üyesi (1)(27) 2 

Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi (1)(28) 1 

Kimyasal Teknolojiler Dr. Öğr. Üyesi (1)(29) 1 

Mekanik Dr. Öğr. Üyesi (1)(30) 1 

Proses ve Reaktör Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi (1)(31) 1 

Proses ve Reaktör Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi (1)(32) 1 

Proses ve Reaktör Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi (1)(33) 1 

Temel işlemler ve Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi (1)(34) 1 

Yapay Zeka Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi (1)(35) 2 

TIP FAKÜLTESİ   

Biyofizik Profesör (1)(36) 1 

AŞI ENSTİTÜSÜ   

Aşı Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi(37) 1 
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AÇIKLAMALAR 

1.Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

başarmış olmaları şarttır.  Bu sınavlar,  ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ 

akademik/ atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.  

2.Biyomühendislik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Biyomedikal Ekipman 

Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

3.Kimya Lisans mezunu olmak, Analitik Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 

derecesine sahip olmak,  Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, Biyomedikal Ekipman 

Teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

4.Kimya Lisans mezunu olmak,  Organik Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve 

Doktora derecesine sahip olmak, Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, İleri Fonksiyonel 

Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

5.Kimya Lisans mezunu olmak, Polimer Kimyası alanında Tezli Yüksek Lisans ve 

Doktora derecesine sahip olmak, Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak, İleri Fonksiyonel 

Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

6.Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

7.İstatistik Lisans mezunu olmak, İstatistik alanında Doçent unvanına sahip olmak, Büyük 

Veri ve Veri Analitiği alanında çalışmalar yapmış olmak. 

8.Matematik Lisans mezunu olmak, Uygulamalı Matematik alanında Doçentlik unvanına 

sahip olmak, Bilgi Güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.  

9.Kimya Lisans mezunu olmak, Biyokimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 

derecesine sahip olmak, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 

10.Kimya Lisans mezunu olmak, Kimya alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora 

derecesine sahip olmak,  Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

11.Matematik Lisans mezunu olmak, Matematik alanında Doktora derecesine sahip 

olmak, Bilgi Güvenliği alanında çalışmalar yapmış olmak. 

12.Matematik Lisans mezunu olmak, Uygulamalı Matematik alanında Doktora derecesine 

sahip olmak, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

13."Sosyal Hizmet" alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Göç konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

14.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 

Enformatik Enstitüsü birimlerinden birinde Doktora derecesine sahip olmak, Nesnelerin İnterneti 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

15.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 

Enformatik Enstitüsü birimlerinden birinde Doktora derecesine sahip olmak, Bulut Bilişim 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

16.Elektrik veya Elektronik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

Mikro/Nano/Opto Elektronik alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

17.Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Lisansüstü derecelerine sahip olmak, 

Robotik, Mekatronik ve Otomasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

18.Motor Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 
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19.Kimya Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Kimya Mühendisliği alanında Lisansüstü 
derecelerinden en az birini almış olmak, Kimya Mühendisliği Temel alanında Doçentlik unvanına 
sahip olmak, Robotik, Mekatronik ve Otomasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

20.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 
Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Nano Teknoloji veya 
Elektronik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

21.Kuantum Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 
22.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 

Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak,  Büyük Veri ve Veri 
Analitiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

23.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 
Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Nesnelerin İnterneti 
alanında çalışmalar yapmış olmak.  

24.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 
Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Robotik, Mekatronik 
ve Otomasyon alanında çalışmalar yapmış olmak. 

25.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 
Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Bulut Bilişim 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

26.Rüzgar Enerjisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 
27.Mikro/Nano/Opto Elektronik alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
28.Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak,  Büyük Veri ve Veri 

Analitiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
29.Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip 

olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmak olmak. 
30.Motor Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 
31.Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip 

olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 
32.Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip 

olmak, Enerji Depolama alanında çalışmalar yapmış olmak. 
33.Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip 

olmak, İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 

34.Kimya Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Derecelerine sahip 
olmak, Enerj Depolama alanında çalışmalar yapmış olmak. 

35.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya 
Enformatik Enstitüsü birimlerinin birinden Doktora derecesine sahip olmak, Yapay Zeka ve 
Makine Öğrenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

36.Tıp Doktoru olmak, Biyofizik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Modelleme 
ve Simülasyon Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

37.Fen Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji bölümlerinden veya 
Eczacılık Fakültelerinin birinden Lisans derecesine sahip olmak, Farmasötik Teknoloji, 
Farmasötik Biyoteknoloji veya Nanoteknoloji-Nanotıp alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerine sahip olmak, Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak  
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden: 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 

Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır. 
A) BAŞVURU SÜRESİ  
Adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumunca ilan edilmesi ile birlikte gerekli şartlara sahip 

olmaları halinde 5 (beş) gün içerisinde Türkiye İş Kurumu açık iş ilanlar bölümünden elektronik 
ortamda ve/veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabileceklerdir. 

B) BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
• En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek 
Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından 
birini bitirmiş olmak. 

• Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan 
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P67 puan türünden en az 60 (Altmış) ve 
daha üzeri puan almak. 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
(Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.) 

• 27/11/2020 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (27 Kasım 1985 ve daha 
sonraki doğumlular.) 

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü 
sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.) 

• Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk 
koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut 
veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. (Sözlü sınava girmeye hak 
kazanan adaylardan ilan tarihinden sonra tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu 
Raporu istenecektir.) 

• Adli sicil yönünden müfettişliğe engel bir hali bulunmamak. 
C) ADAY LİSTESİ, SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER, 

ADAYLIK BELGESİ VE KİMLİK İBRAZI 
• Aday listesi, Türkiye İş Kurumuna yapılan başvuruların sonunda, Türkiye İş Kurumunca 

KPSS puan sıralamasına göre düzenlenecektir.  
• Aday listesi, Genel Müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip, resmi internet adresimizde 

(www.kiyiemniyeti.gov.tr) “Duyurular/Haberler” başlığı altında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

• Aday listesinde isimleri bulunanlar, Kuruluşumuz resmi internet adresinde 
(www.kiyiemniyeti.gov.tr) “Duyurular/Haberler” başlığı altında “Dokümanlar” içinde 
yayımlanan “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu- Form 1” nu ıslak imzalı, 
eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyerek, bu forma yine aynı internet adresinde yayımlanan 
formata uygun “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2”, “Müfettiş 
Yardımcılığı Giriş Sınavı Özgeçmiş Formu-Form 3”, KPSS sonuç belgesi, Yüksek Öğrenim 
Kurumu diploma veya geçici mezuniyet belgesinin varsa denklik belgesinin aslı ya da onaylı 
sureti, Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, Kimlik belgesi sureti ve 
vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi, askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar), 
tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu eklemek sureti ile en geç 15 
Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 
Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cd. No:16/A 34676 Üsküdar/İSTANBUL adresine 
posta/kargo yoluyla veya şahsen teslim edilmesi esastır. 

Eksik bilgi ve belgeleri bulunduğu anlaşılan adaylar mülakata alınmayacaktır. 
• Başvuru esnasında istenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi halinde, fotokopileri 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanarak işleme alınabilir.  
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• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Adaylardan 
başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler. Belgelerin 
sahte veya hileli olduğunun anlaşılması halinde aday hakkında gerekli yasal süreç başlatılacaktır. 

• Adayların sınava giriş için Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak 
üzere; T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden 
birini bulundurması gerekmektedir. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen adaylar sınava 
alınmayacaktır. 

• Sınava başvuruda doldurularak Teftiş Kurulu Başkanlığına teslimi istenilen belgelerden 
Form 1 ve Form 2’de yer alan HES (Hayat Eve Sığar) kodu bilgisi kaydedilecektir. Kullanılacak 
olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı günden ileri tarihli olması 
gerekmektedir. 

• Sözlü sınava girmeye hak kazanan aday sayısının 10 kişi ya da daha az olması halinde 
Kuruluşça sınavın ileri bir tarihe ertelenmesi, iptal edilmesi hakları saklıdır. 

D) SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ  
• Sınav Tarihi: 30/12/2020  
• Sınav Saati: 10.00 
• Sınav Yeri: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Beylerbeyi Mah. 

Abdullahağa Cd. No:16/A Üsküdar/İSTANBUL.  
• Adaylar, “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2” üzerinde kayıtlı 

başvuru numarasına göre sınava alınacaklardır. 
• Adaylara, sınav tarihi, saati, yeri ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.  
• Adayların, sınav saatinden en geç yarım saat önce (09.30) sınav yerinde bulunmaları 

gerekli olup, sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.  
• Sınav için diğer ayrıntılı bilgiler www.kiyiemniyeti.gov.tr web adresinden veya 0 (216) 

531 40 97 ve 0(216) 531 4065 numaralı telefonlardan temin edilebilir. 
E) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, GİRİŞ NOTU VE DİĞER BİLGİLER 
Sözlü sınav sınavdan aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılacaktır:  
• Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat), 

Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret 
Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Deniz Ticareti), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Mal Varlığına 
Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı 
Suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku (Genel 
Esaslar), 

• İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İktisadi 
Analiz. 

• Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Sistemi. 
• Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari 

Hesap. 
• Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi. 
 Sözlü sınavda; adaylara yukarıda yer alan konu gruplarından sorular yöneltilecek olup, 

sınavda adayın kavrama, muhakeme yeteneği, ifade kabiliyeti, temsil, görünüm, tavır ve hareket 
gibi şahsi vasıfları da değerlendirilecektir.  

Giriş sınav notu; yazılı giriş sınavı olarak kabul edilen kpss puanı ve sözlü sınav 
notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayın 100 
üzerinden en az 70 puan alması gereklidir. Bu puanı geçen adaylar içinde en yüksek notu almış 
olan adaydan başlamak üzere asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Sıralamada puanların eşit 
olması halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

Sınavı kazanan adaylar www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayımlanacak, ayrıca 
adayların başvuru formunda belirtmiş oldukları irtibat numaralarına ve adreslerine bildirimde 
bulunulacaktır.  
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ün vers tem ze bağlı b r mlerde st hdam ed lmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğret m 

Kanunu,  12.06.2018 tar hl  Resm  Gazete’de yayınlanan Öğret m Üyel ğ ne Yükselt lme ve 

Atanma Yönetmel ğ  ve Lokman Hek m Ün vers tes  Öğret m Üyel ğ ne Yükselt lme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeler nde bel rt len koşullara göre öğret m elemanları 

alınacaktır. 

Başvuru Süresi : 23 KASIM 2020 - 07 ARALIK 2020 

Son Başvuru Tarihi : 07 ARALIK 2020 Saat:17.00 

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr/ilan sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi: 

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 09 ARALIK 2020 

Giriş Sınavı Tarihi : 11 ARALIK 2020 

Son Açıklama Tarihi : 14 ARALIK 2020 

 

Fakülte Unvan 
Enstitü/Anabilim 

Dalı/Bölüm 

Kadro 

Sayısı
Açıklama 

Tıp Profesör İç Hastalıkları 1 

Tıp Doktoru ve 

Gastroenteroloji uzmanı 

olmak. 

Tıp Profesör Tıbbi Biyoloji 1 

Fizyoloji yüksek lisansına ve 

genel biyoloji doktorasına 

sahip olmak. Kanser hücre ve 

moleküler biyolojisi ve 

kanser tanısına yönelik 

biyosensörler konusunda 

araştırmalar yapmış olmak. 

Tıp Profesör 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
1 

Tıp Doktoru ve 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon uzmanı olmak. 

Tıp Doçent Kulak, Burun Boğaz 1 
Tıp Doktoru ve Kulak, Burun 

Boğaz uzmanı olmak. 

Tıp Doçent 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
1 

Tıp Doktoru ve Kadın 

Hastalıkları ve Doğum 

uzmanı olmak. 

Tıp Doçent Göz Hastalıkları 1 
Tıp Doktoru ve Göz 

Hastalıkları uzmanı olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi 
Ortopedi ve 

Travmatoloji 
1 

Tıp Doktoru ve Ortopedi ve 

Travmatoloji uzmanı olmak. 
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Tıp Dr. Öğretim Üyesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
1 

Tıp Doktoru ve 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon uzmanı olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi İç Hastalıkları 2 
Tıp Doktoru ve İç Hastalıkları 

uzmanı olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi Nöroloji 1 
Tıp Doktoru ve Nöroloji 

uzmanı olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
2 

Tıp Doktoru ve Kadın 

Hastalıkları ve Doğum 

uzmanı olmak. 

Tıp Dr. Öğretim Üyesi Tıp Eğitimi 1 

Tıp doktoru ve Aile hekimliği 

uzmanı olmak. Tıp eğitimi 

anabilim dalında çalışmış 

olmak, tıp bilişimi alanında 

deneyim sahibi olmak. Sağlık 

alanında farklı programların 

eğitici eğitimlerinde yer almış 

olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Enstitüsü 

Dr. Öğretim Üyesi 
Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp 
1 

Tıp Doktoru ve Biyokimya 

doktorası olmak. Doktora 

veya uzmanlık tezini Sağlık 

Bakanlığı’nın tanıdığı 

GETAT branşlarından biri 

üzerinde yapmış olmak ve  en 

az 3 GETAT branşında 

uygulayıcı sertifikasına sahip 

olmak. 

Tıp Öğretim Görevlisi Tıbbi Biyoloji 1 

Moleküler Biyoloji alanında 

doktora yapıyor olmak ve 

genetik alanında homoloji 

modelleme çalışması yapmış 

olmak. 

Diş 

Hekimliği 
Dr. Öğretim Üyesi Ortodonti 1 

Diş Hekimi ve ortodontide 

doktora yapmış olmak. 

Eczacılık Dr. Öğretim Üyesi Farmakoloji 1 
Eczacı ve Farmakolojide 

doktora yapmış olmak. 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli 

İşçi” alınacaktır. 

Meslek Unvan Sayı Birimi 
İşe Alım 

Yöntemi 
Özel Şartlar 

Temizlik 

Görevlisi 

Sürekli 

İşçi 
18 

Üniversitemizin 

tüm birimleri 

Kura/ 

Sözlü 

Mülakat 

1- En az ilköğretim mezunu olmak.  

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma 

düzenine uyum göstermek.  

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 

bulunmamak.  

4- 35 yaşını doldurmamış olmak.  

5- Temizlik Görevini yapmaya engel 

olacak sağlık sorunu bulunmamak.  

6- Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, 

Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe veya 

Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet 

etmek. 

Bakım 

Onarım 

Hizmetleri 

(Bahçevan) 

Sürekli 

İşçi 
3 

Üniversitemizin 

tüm birimleri 

Kura/ 

Sözlü 

Mülakat 

1- En az ilköğretim en fazla ortaöğretim 

mezunu olmak.  

2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma 

düzenine uyum göstermek.  

3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği 

bulunmamak.  

4- Bahçe makinelerini kullanabilmek. 

5- Görevini yapmaya engel olacak 

sağlık sorunu bulunmamak.  

6- Bahçecilik/bahçe ve koruların 

bakımı veya ağaçlarda budamaya 

ilişkin MEB onaylı sertifikaya sahip 

olmak.  

7- 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve 

bunu belgelendirmek.  

8- Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, 

Ümraniye, Çekmeköy ilçelerinden 

birinde ikamet etmek. 
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A- GENEL ŞARTLAR: 

1. Türk vatandaşı olmak. 

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Askerlik ile ilişiği olmamak, 

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak. 

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 

uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 

devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilmemek. 

7. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan 

edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 23 Kasım 2020 

27 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru 

yapabilecektir. 

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ 

1. Noter kura çekimi 04 Aralık 2020 günü saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde 

gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından 

(www.tau.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi 

ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday 

alınmayacaktır. 

2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) 

katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

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

Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe 

yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 
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D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ 

1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel 

yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 14-15 Aralık 2020 tarihlerinde Üniversitemiz 

Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile 

alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar 

yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 17 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr 

internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

Sözlü Mülakat Tarihleri : (Mülakatlara katılımlarda maske takılması 

zorunludur.)  

Temizlik Hizmetleri (18 Kişi) : 14.12.2020 

Bakım ve Onarım Hizmetleri (3 Kişi) : 15.12.2020 

E- BELGE TESLİMİ 

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 07-08-09 Aralık 2020 günleri mesai 

bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi 

gerekmektedir. 

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte) 

7. Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”, 

Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır. 

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA 

1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan 

anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak 

suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

2. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi 

feshedilecektir. 

3. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal 

işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından 

kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine 

getirmelidir. 

5. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 17 Aralık 2020 tarihi 

mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir 

tebligat yapılmayacaktır. 

6. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak 

suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

İlanen duyurulur. 9600/1-1 
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110

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri

ve Kreatif Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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.


