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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştır-

malar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

b) Merkez (İSÜBİTAM): İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan mevcut araştırma laboratuvarları, merkezler ve benzer

birimler ile iş birliği içerisinde hareket etmek, Merkeze ait araştırma-geliştirme imkânlarını

Üniversiteye bağlı birimlerin kullanımına açmak.

b) Üniversitede yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin arttırılmasına

yönelik, Merkez içerinde bulunan ileri araştırma cihazlarının hizmete sunulmasını sağlayarak

Üniversitenin katma değeri yüksek, nitelikli araştırma-geliştirme projelerini alabilecek temel

altyapıyı sağlamak.

c) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları

ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversi-

teler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projelere teknik altyapı sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde

kurs ve programlar düzenleyerek kişilerin gelişimine katkı sağlamak, oluşturulan bilgi biriki-

mini düzenli aralıklar ile yaymak.

d) Merkezde bulunan cihazların teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmesini

sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin imkanları dâhilinde üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sa-

nayi, kamu kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve araştırma-geliştirme

taleplerini gerçekleştirmek.

b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek, laboratuvarlarda bulunan ci-

hazların kalibrasyonlarını güncel ve akreditasyona uygun şekilde bulundurmaya yönelik ça-

lışmalarda bulunmak.

c) Merkezin çalışma alanına giren eğitim, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi

bilimsel etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarda düzenlenen etkinliklere katıl-

mak.

ç) Enstitüde yapılacak lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratuvar, donanım

ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

d) Üniversite, kamu kurumları ve özel kuruluşların gereksinim duyduğu araştırmaları

gerçekleştirmek.

e) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.
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f) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.

g) Merkezin ulusal ve uluslararası tanıtımını gerçekleştirmek, faaliyet alanına uygun
kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ğ) Alanında uzmanlaşmış bilim adamı ve personel yetiştirmek.
h) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine

getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından sağlık iletişimi konusunda deneyimli Üni-
versite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir ve lüzumu halinde görevlendirildiği usule uygun olarak görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdür Yardımcısı, Müdür ile iş birliği içinde çalışır ve Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı
olur. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi yönetir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması
halinde yerine Müdür Yardımcısı, onun da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üye-
lerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir
şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü

de aldıktan sonra Rektöre bilgi vermek.
c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak.
ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.
d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel

gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-
dirilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
g) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mer-

kezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite bünyesinde bulunan fa-

kültelerden birer temsilci olmak üzere Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Her-

hangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön-

temle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üye-

nin üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektöre sunmak.

e) Merkezin mali işlemleri ile gelir ve gider dengesinin koordine edilmesine destek olmak.

f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Laboratuvar sorumluları; Üniversitenin akademik veya idari perso-

neli arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

(2) Laboratuvar sorumluları, Merkez bünyesinde oluşturulan alt laboratuvar birimle-

rindeki cihazların amacına uygun olarak işletilmesinden, korunmasından, bakımından ve kul-

lanıcılara Merkez olanakları dahilinde güvenli bir şekilde hizmet vermesinden sorumludurlar.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aile ve

Toplum Hizmetleri 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 Dumlupınar Üniversitesi Aile ve Toplum

Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, bu organların 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 (DPÜ-ATHUM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aile ve Toplum Hiz-

metleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bölüm ve anabilim dallarının katkıları ile toplum ve aileye ilişkin sos-

yal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel araştırmalar yapmak, faaliyetler düzenlemek ve ulusal,

uluslararası süreli-süresiz yayınlar gerçekleştirmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, aile ve topluma dair yapılacak her türlü et-

kinlik, faaliyet ve araştırmada, ilgili kurumlarla ve alanında uzman şahıslarla iş birliği gerçek-

leştirerek bilgi paylaşımında bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aile kurumuna dair yapılan çalışmaları yaygınlaştırmak ve aileye dair mevcut so-

runlara dikkat çekerek, bu konuda toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak

ve yaptırmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ya da uluslararası alanda başta aile ku-

rumu olmak üzere toplumsal konulara ilişkin araştırma, inceleme, konferans, proje, seminer,

çalıştay, açık oturum, panel ve benzeri bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, yapılan etkin-

liklere katılmak ve etkinlikleri desteklemek.

c) Aile kurumunun önemine dair toplumsal farkındalığı arttırıcı etkinlikler yapmak, ya-

pılan etkinliklere destek vermek ve aile içinde kadınların, çocukların karşılaştığı sorunlara dik-

kat çekerek kurumsal faaliyetlere katılım sağlamak.

ç) Kadının toplumsal etkinliğini arttırıcı projeler, araştırmalar ve iş birlikleri gerçek-

leştirmek.

d) Toplumsal sorunlara ve aile kurumuna ilişkin süreli yayınlar yapmak, yapılan ya-

yınları desteklemek, konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

e) Toplumdaki dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunları ve riskleri araştırmak ve

bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji ve politikalar geliştirilme-

sine katkıda bulunmak.

f) Ailenin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumak ve aileyi iyileştirmeye yönelik

eğitim etkinlikleri yapmak ve yaptırmak.

g) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde aile ve toplumsal sorunlara

yönelik yapılacak tez çalışmalarını desteklemek, yapılan çalışmaları paylaşmak.

ğ) Aile ve toplumla ilgili proje, araştırma ve incelemelere destek sağlamak ve ilgili

mevzuat hükümleri kapsamında kurumsal iş birlikleri ile bu tür çalışmaları teşvik etmek.

h) Merkezin yürüttüğü faaliyet, etkinlik ve iş birliklerinin duyurulmasını, öğrenci, aka-

demisyen ve kurum temsilcilerinin bu faaliyetlere, etkinlik ve iş birliklerine katılımını sağla-

mak.

ı) Yaşlılarla ilgili çalışma yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek.

i) Merkezin yaptığı çalışmalara kolaylıkla ulaşılabilmesi ve duyurulabilmesi amacı ile

bir internet sitesi hazırlamak.

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.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç

yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilir. Gö-

rev süresi bitmeden görevinden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör

tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üye-

leri arasından, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görev başında olmadığı zaman kendisine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün

katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görev süresinin dolması veya her-

hangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Süresi

bitmeden görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Çalışma birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Çalışma birimlerinin görüşünü alarak, bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar

ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir son-

raki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektör tarafından

Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş kişi

olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle

yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa olağan

olarak toplanır. Müdür ihtiyaç gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine

Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyelerin üye-

liği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
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c) Merkezin personel ihtiyacını ve diğer ihtiyaçlarını belirlemek, bunların karşılanması

için talepte bulunmak.

ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun

doğal üyesidir. Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Mer-

kez faaliyetlerine katkısı olacak kişiler, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri hâlinde diğer

kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen

kişiler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye-

ler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim, görüş ve önerilerde

bulunarak katkı sağlamak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak, değerlendirme yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-

nır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4076 

—— • —— 
Edirne Çocuk Mahkemesinden: 

 
 4119 
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Sivas 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4087 
 

—— • —— 
 

Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4171 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4147 
 

—— • —— 
 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4152 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4120 

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

 
 4198 

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

 
 4227 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından: 

 
 3934/1-1 
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TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 
mevcut imar durumuna göre yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde 30 yıl süreyle ihaleye 
çıkarılmıştır. 

İLİ : Siirt 
İLÇESİ : Merkez 
MAHALLESİ-KÖYÜ : Yenimahalle  
ADA NO : 1154 
PARSEL NO : 13 
YÜZÖLÇÜMÜ : 15874,73 m2 
CİNSİ : Türkiye Emlak Kredi Bankası Binası Ve Lojmanı, Beş 

Katlı A B C D Bloklardan Oluşan Betonarme Bina ve 
Kargir Dükkan Ve Arsası  

İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği 
Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin 
05.04.2021 tarih ve 166 sayılı kararında belirtilen 
hususlar aynen muhafaza edilecektir. 

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 82.911.059,46 TL 
  (SeksenikimilyondokuzyüzonbirbinellidokuzTürkLirası 
  kırkaltı Kuruş)  
  (Bu bedel şartnamede belirtildiği üzere, yapım (inşaat) 

maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait kira bedeli 
toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 2.487.331,79 TL 
   (ikimilyondörtyüzseksenyedibinüçyüzotuzbirTürkLirası 
  Yetmişdokuz Kuruş)  
  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teşkil 

etmektedir.) 
İHALE TARİH VE SAATİ : 31.05.2021 Pazartesi günü saat 14:00  
İŞİN ADI : Siirt İli Merkez İlçesi Yenimahalle Mahallesi, tapunun 

1154 Ada 13 Parsel Üzerinde Kayıtlı Taşınmazın 
Alışveriş Merkezi ve Ofis Yapım Karşılığı Kiralanması 
İşi 

Mülkiyeti Sultan Murad Han-ı Salis Bin Sultan Selim Han Vakfı, Şeyh Davud Efendi Bin 
İdris Efendi Vakfı ve Şeyh Hasan Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar 
Meclisinin 05.04.2021 tarihli ve 166 sayılı kararı esas alınarak 08.04.2021 tarih ve E.48843 sayılı 
Genel Müdürlük Onay Belgesi’ne istinaden taşınmazın;  

1- Sözleşme süresinin yer teslim tarihinden itibaren; 3 (üç) yıl projelendirme ve inşaat 
yapım süresi olmak üzere toplam 30 (otuz) yıl olması, 

2- Avan projede öngörülen tesis için gerekli tüm izinlerin yüklenici tarafından alınması, 
taşınmazın üzerinde bulunan binaların yıkımının yüklenici tarafından yaptırılması, uygulama 
projelerinin ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin Bölge Müdürlüğümüze, ilgili 
belediyeye ve ilgili kurumlara onaylatılması, tüm masraflarının (vergi, resim ve harçlar dahil 
yüklenici tarafından karşılanması, 
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3- Kira bedellerinin ise yer teslim tarihinden itibaren başlatılması;  
a) 1. Yıl aylık 25.000,00 TL kira alınması, 
b) 2. ve 3. Yıllar aylık kira bedelinin bir önceki yılın kirasının TÜFE oranında artırılarak 

belirlenmesi,  
c) 4. yıl 100.000,00 TL bedelin önceki 3 yılı TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi, 

sözleşme süresinin sonuna kadar yıllık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın kira bedelinin 
TÜFE oranında artırılarak belirlenmesi,  

4-Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

5- Taşınmaz tapu kaydında yer muhdesatların kaldırılması ve bedellerin yüklenici 
tarafından ödenmesi ve İdareden herhangi bir bedel ve hak talebinde bulunulmaması, yapılacak 
tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 

6- İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 
taşınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın 
herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve 
kiraların İdareye gelir kaydedilmesi, 

7- İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her 
türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik 
bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması, 

8- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 

9- Sözleşme süresinin sonunda İdarenin taşınmazı/tesisi kiralamaya devam etme veya 
tahliye etme hususunda dilediği iradeyi göstermesi, kiralamaya devam etme durumunda, günün 
koşullarına göre, İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 yıllık dönemler halinde kira 
akdi düzenlenmesi, İdarenin tahliye kararı vermesi halinde, kararın tebliğ edilmesini müteakip, 
taşınmaz/tesis ve müştemilatı yüklenici tarafından çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir 
hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye devredilmesi, 

Asgari şartlarıyla, imar planı doğrultusunda ‘‘Alışveriş Merkezi ve Ofis’’ olarak 
kullanılmak üzere Yapım Karşılığı toplam 30 yıl süreyle kiralanması işidir.  

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde İhlasiye Medresesi Taş Mahallesi Gök 
Meydan Sokak Merkez/BİTLİS adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında görülebilecek, istenildiğinde 500,00-TL karşılığında temin edilebilecektir. 

 İrtibat için: Tel: 0 434 226 65 60-64 Faks: 0 434 226 65 61 
II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 
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b.1.Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 
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h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 
Vakıflar Bankası Bitlis Şubesindeki TR290001500158007309655289 İBAN nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:7), 

m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış ekli örneğine uygun teklif mektubu 
(Ek:8),  

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 
isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, 
zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve 
saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 
sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VII. Bu iş için İdarenin kontrollük teşkilatına ihale üzerinde kalan istekli tarafından inşaat 
ruhsatı alınmasını müteakip inşaat süresi boyunca araç tahsis edilecektir. 

VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 4240/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 

"Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.  

I. GENEL ŞARTLAR  

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.  

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.  

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.  

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.  

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.  

6) Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru 

tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.  

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

almamak.  

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel 

durumunun olmaması.  

9) Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun’un yükümlülüklerine haiz olmak.  

10) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna 

başvuru yapabilecektir.  

11)İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız 

olanların iş akdi feshedilecektir.  

12)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin 

her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.  

13) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.  

II- ÖZEL ŞARTLARI 

Sıra 

No 
Meslek Kolu ve Kodu 

Kadro 

Adedi 
Aranılan Nitelikler 

Sınav 

Durumu 

1 
Temizlik Görevlisi 

(Hastane)(9112.13) 
21 

-Ortaöğretim mezunu olmak.-Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 

Hijyen Sertifikasına sahip olmak. 

-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış 

olmak. 

Kura 
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2 
Güvenlik Görevlisi 
(Erkek)(5414.02) 

11 

*En az Ortaöğretim en fazla Üniversite mezunu olmak. 
-01.04.2025 tarihine kadar geçerliliği olan Silahlı/Silahsız Özel 
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. 
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış 
olmak. 

Kura 

3 
İklimlendirme ve 

Soğutma Teknolojisi 
Teknikeri(3115.12) 

4 

*Meslek Yüksekokulların 
-İklimlendirme-Soğutma, 
-Soğutma Tesisatçılığı, 
-Soğutma Tesisatı, 
-Soğutma ve Havalandırma, 
-İklimlendirme Teknolojisi, 
-İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans 
programlarından mezun olmak. 
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış 
olmak. 

Kura 

4 

Yapı Tesisat Sistemleri 
Teknisyeni/ Isıtma ve 
Doğalgaz İç Tesisatı 
Teknisyeni (3112.36) 

5 

*Meslek Liselerinin; 
-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Yapı Tesisat Sistemleri 
Bölümü mezunu olmak. 
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış 
olmak. 

Kura 

5 Elektrik Teknikeri(3113.05) 3 
*Meslek Yüksekokulların Elektrik Bölümü mezunu olmak. 
-İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış 
olmak. 

Kura 

6 
Elektrik 

Teknisyeni(3113.06) 
1 

*Meslek Liselerinin Elektrik Bölümü, 
-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano 
Monitörlüğü Sertifikasına Sahip olmak. 
-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri 
Sertifikasına Sahip olmak. 
-Mekatronik Sistemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına 
Sahip olmak. 

Kura 

TOPLAM 45   

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ  
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17/05/2021 – 24/05/2021 tarihleri arasında Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.  
IV-BAŞVURULARIN İNCELENMESİ  
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler 

ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi 
amacıyla Personel Bilgi Sistemine başvuruda bulunan adaylar; 

Temizlik Görevlisi (Hastane) (21 kadro için);  
-Lise Diploması örneği 
-MEB onaylı Hijyen Sertifikasının bir örneği veya e-Devlet çıktısı, 
Güvenlik Görevlisi (Erkek) (11 kadro için);  
-Lise/Önlisans/Lisans Diploması örneği, 
-01.04.2025 tarihine kadar geçerliliği olan Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 

Kimlik Kartının bir örneği, (Kimlik Kartının belge geçerlilik tarihinin tespit edilebilmesi için 
mutlaka Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının Personel Bilgi Sistemine arkalı 
önlü ayrı ayrı yüklenmesi gerekmektedir.)  
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İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri (4 kadro için);  

-Önlisans Diploması örneği, 

Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni (5 kadro için);  

-Lise Diploması örneği, 

Elektrik Teknikeri kadrosu için (3 kadro için);  

-Önlisans Diploması örneği, 

Elektrik Teknisyeni kadrosu için (1 kadro için);  

-Lise Diploması örneği, 

-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü Sertifikasının bir 

örneği, 

-Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri Sertifikasının bir 

örneği, 

-Mekatronik Sistemler Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasının bir örneğinin, 

Personel Bilgi Sistemine okunaklı ve eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu ilan 

şartlarında istenen belgeleri yükleyemeyen veya koşulları sağlayamayan adaylar kura çekimine 

katılamayacaklardır. 

V. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI  

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş 

oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl 

ve asıl sayı kadar da yedek aday için 18/06/2021 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi İbni 

Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda 

kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura 

çekimi http://youtube.com/ankuzef adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.  

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura 

bilgileri http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.  

Kura sonucu belirlenen adaylar http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan 

edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.  

VI-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığının http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır.  

İlanen duyurulur.  

 4266/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için  2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde 
belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 
inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 
Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir.  

Duyuru Başlama Tarihi 17 Mayıs 2021 

Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2021 
 

Akademik 
Birim Adı 

Bölüm / Anabilim Dalı / 
Program Adı ve Eğitim Dili 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı Özel Şartlar 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü, İşletme 
Programı (İngilizce) Profesör 1 

İşletme Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan 
Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan 
Profesörlük Kadrosu İle İlgili Bilim Alanında 
Çalışmış Olmak, İşletme Alanında Bilimsel 

Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü, İşletme 
Programı (İngilizce) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktora Öğrenimini Muhasebe-Finans 

Alanında Tamamlamış Olmak. Aynı Alanlarda 
Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat Bölümü, İktisat 
Programı (İngilizce) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 
Doktora Öğrenimini İktisat Alanında 

Tamamlamış Olmak. İktisat Alanında Bilimsel 
Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 
Finansman Bölümü, 

Uluslararası Ticaret ve 
Finansman Programı 

(İngilizce) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora Öğrenimini Uluslararası Ticaret veya 
Uluslararası Ticaret ve Finansman 

Alanlarından Birinde Tamamlamış Olmak. 
Aynı Alanlarda Bilimsel Çalışmaları ve 

Yayınları Olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Girişimcilik Bölümü, 
Girişimcilik Programı (Türkçe) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora Öğrenimini İşletme Alanında 
Tamamlamış Olmak. İşletme Veya 

Girişimcilik Alanlarında Birinde Bilimsel 
Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Programı (İngilizce) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktora Öğrenimini İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Amerikan Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı 

Edebiyat ve/veya Kültürel Çalışmalar 
Alanlarından Birinde Tamamlamış Olmak. 
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat ve/veya 
Kültürel Çalışmalar Alanlarından Birinde 
Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Programı (Türkçe) 

Profesör 
veya Doçent 1 Moleküler Kanser Biyolojisi Alanında Bilimsel 

Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
Endüstri Mühendisliği 
Programı (İngilizce) 

Profesör 1 

Endüstri Mühendisliği Alanında Doçentlik 
Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl 

Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu İle 
İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak. 

Simülasyon ve Optimizasyon Alanında 
Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 

TÜBİTAK 1001 Projesi Tamamlamış Olmak. 
İyi Seviyede İngilizce Bilmek, İngilizce Ders 

Verebilecek Yeterliliğe Sahip Olmak. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Matematik ve Bilgisayar 
Bilimleri Bölümü, Matematik 

ve Bilgisayar Bilimleri 
Programı (Türkçe) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi / 

Doçent veya 
Profesör 

1 Doktorasını / Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri 
Alanında tamamlamış / almış olmak. 
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Genel Şartlar 

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 

4. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması, 

5. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 

doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 

Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro 

unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) 

bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve 

iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği 

belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 

3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge, 

5. Resmi kuruma hitaben “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir 

e-Devletten alınacak barkotlu belge, 

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya 

e-Devletten alınacak barkotlu belgeler, 

7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 80 

puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 

kabul edilen sınav sonuç belgesi. 

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 

basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 

dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 

başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen 

veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir. 

Evrak Teslim Adresi: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri 

Bakırköy 34158 İstanbul 

İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41 

 4080/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

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

kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son 

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

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

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

BAŞVURU BELGELERİ: 

1-Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2-Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge 

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

Sınavından almış oldukları puanı belirten belge 5-Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan 

diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir ) 

6-Not dökümleri (lisans, lisansüstü) 

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

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

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

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

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 

12 Yabancı Dil Belgesi -(varsa) 

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

Fak. / Y.O. 
Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar ALES 

Yabancı 

Dil 
Başvuru Tarihleri 

İşletme 

Fakültesi 
Ekonomi 

Araş. 

Gör. 
1 

Fakültelerin İktisat 

veya Ekonomi lisans 

programlarından mezun 

olup; İktisat, Ekonomi , 

Finans Ekonomisi, Finansal 

Ekonomi, Ekonomi ve 

Finans veya Finans 

Ekonomisi ve Yönetim 

alanlarından birinde İngilizce 

tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

70 80 

İlana Başvuru : 17.05.2021 

Son Başvuru : 31.05.2021 

Ön Değerlendirme : 03.06.2021 

Giriş Sınavı (Yazılı) : 10.06.2021 

Sonuç Açıklama : 25.06.2021 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 17.05.2021 
Son Başvuru Tarihi : 31.05.2021 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

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

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

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

belgesi) 
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

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

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

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

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

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

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

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

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)  
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
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8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 
ilişkin belge 

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

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

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

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR  
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122 

İşletme Fakültesi: (232) 4888113 
Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139 

Tıp Fakültesi: (232) 4888311 
Fax : (232) 2792626 

FAKÜLTE 
/ ENSTİTÜ 

ANABİLİM 
DALI / BÖLÜM 

UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Prof.Dr. 1 
* Lisans ve Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği'nden almış 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Mekatronik 
Mühendisliği 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
1 

* Mekatronik, Kontrol, Kontrol ve Otomasyon, Makina, Elektrik, 
Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Biyomedikal, Uçak, 
Uzay Mühendisliği alanlarından birinde lisans veya doktora 
derecelerine sahip olmak. Ayrıca Mekanik, Kontrol, Robotik, 
Mekatronik, Algılayıcılar veya benzer konularından birinde 
lisansüstü tez çalışması, bilimsel yayın veya uygulamalı araştırma 
yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Havacılık ve 
Uzay 

Mühendisliği 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 

Dr.Öğr.Üyesi 
2 

* Havacılık, Uzay, Havacılık ve Uzay, Uçak, Makine Mühendisliği 
veya benzer bölümlerden birinde doktora derecelerine sahip olmak. 
Ayrıca, Hava - Uzay Araçları Tasarımı, Hava Araçları Malzemesi, 
Kontrol, Uydu Teknolojileri, Aerodinamik veya benzer konularından 
birinde lisansüstü tez çalışması, bilimsel yayın veya uygulamalı 
araştırma yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın 

Hastalıkları ve 
Doğum 

Prof.Dr. 1 

* Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak. Perinatoloji ve 
Jinekolojik Onkoloji alanında çalışmaları olmak. Mezuniyet öncesi 
tıp eğitimi kapsamında program geliştirme alanında deneyim sahibi 
ve çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Acil Tıp Doç.Dr. 1 * Acil Tıp uzmanı olmak. AHA ACLS ve BLS eğitmeni olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 
* Ekrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. 
Obezite Cerrahisi ve Metabolik Sendrom ile ilgili çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Nöroloji Dr.Öğr.Üyesi 1 
* Türk Nöroloji Derneği Yeterlik Belgesi sahibi olmak. Nörogenetik 
çalışmaları olmak. 

İşletme 
Fakültesi 

İşletme Prof.Dr. 1 
* Pazarlama alanında uzmanlığa sahip olmak. Sosyal Medya 
Pazarlaması alanında ve deneysel araştırma deseni kullanılan 
ulusal, uluslararası yayınları olmak. 

Işletme 
Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 

Finansman 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

* İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak. Uluslararası 
Ticaret, İhracat Pazarlama ve Makine Öğrenmesi alanlarında 
ulusal, uluslararası çalışmaları olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Matematik Doç.Dr. 1 
* Uygulamalı Matematik alanında uzmanlığa sahip olmak; Nümerik 
Analiz alanında çalışmaları olmak. 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı : Kadir Has Üniversitesi Duyuru Başlama Tarihi : 17 Mayıs 2021 
Fakülte Adı :  Rektörlük Son Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2021 
Bölüm Adı :  Ortak Dersler Bölümü Ön Değerlendirme Tarihi : 4 Haziran 2021 
Anabilim Dalı : - Giriş Sınav Tarihi : 11 Haziran 2021  
Kadro Tipi :  Öğretim Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi : 18 Haziran 2021 
Kadro Sayısı : 1 Kadro Derecesi :- 
Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümünde görevlendirmek üzere 1 

öğretim görevlisi alınacaktır. 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim 
görevlisi alınacaktır. 

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

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

2. Kimya alanında lisans veya yüksek lisans derecesine ve Kimya veya Biyoloji 
alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak. 

3. En az bir yıl süreyle Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda, ilgili alanda lisans 
düzeyinde İngilizce ders vermiş olmak (sözlü sınav İngilizce yapılacaktır). 

4. Yurt dışında bir üniversiteden yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih 
sebebi olacaktır. 

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

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

5. ALES belgesi (en az 70 puan) 
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.  
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

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

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

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı: Kadir Has Üniversitesi Duyuru Başlama Tarihi : 17 Mayıs 2021 
Fakülte Adı :  Rektörlük                          Son Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2021 
Bölüm Adı :  Ortak Dersler Bölümü        Değerlendirme Tarihi : 4 Haziran 2021 
Anabilim Dalı : -                                        Giriş Sınav Tarihi : 11 Haziran 2021  
Kadro Tipi :  Öğretim Görevlisi           Sonuç Açıklama Tarihi : 18 Haziran 2021 
Kadro Sayısı : 1                                       Kadro Derecesi :- 
Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümünde görevlendirmek üzere 1 

öğretim görevlisi alınacaktır. 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim 
görevlisi alınacaktır. 

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

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

2. Biyoloji alanında lisans veya yüksek lisans derecesine, ve Biyoloji veya Kimya 
alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak. 

3. En az bir yıl süreyle Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda, ilgili alanda lisans 
düzeyinde İngilizce ders vermiş olmak (sözlü sınav İngilizce yapılacaktır). 

4. Yurt dışında bir üniversiteden yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak tercih 
sebebi olacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 

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

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

5. ALES belgesi (en az 70 puan) 
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi. Başvuru 

Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

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

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

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması 
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

İlan Sıra 
No Pozisyon 

KPSS 
Puan 
Türü 

Bütçe Türü Adedi Aranan Nitelikler 

1 Büro Personeli KPSS 
(P93) Özel Bütçe 2 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ön lisans 

programından mezun olmak. 

2 Büro Personeli KPSS (P3) Özel Bütçe 1 Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye Muhasebe 
lisans programından mezun olmak. 

3 Büro Personeli KPSS (P3) Özel Bütçe 1 

İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, 
Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, 
Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilimleri ve 
Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve 
Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi 
lisans programlarının birinden mezun olmak. 

4 Büro Personeli KPSS (P3) Özel Bütçe 1 

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve 
İdari Bilimler, Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, 
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Ekonomi 
Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

5 Tekniker KPSS 
(P93) Özel Bütçe 1 

Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama 
Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik 
Santral Makineleri ön lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

6 Tekniker KPSS 
(P93) Özel Bütçe 1 Kimya veya Kimya Teknolojisi ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

7 Teknisyen KPSS 
(P94) Özel Bütçe 2 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi alanı 

ve dallarından mezun olmak. 

8 
Destek 

Personeli 
(Şoför) 

KPSS 
(P93) Özel Bütçe 1 

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 
E sınıfı sürücü belgesine son başvuru tarihi itibariye 
en az 3 yıl sahip olmak, SRC 2 ve SRC 4 
belgelerine sahip olmak, yurdun her yerinde görev 
yapmaya elverişli olmak, 35 yaşını doldurmamış 
olmak, 

9 
Destek 

Personeli 
(Şoför) 

KPSS 
(P94) Özel Bütçe 2 

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 
mezun olmak, E sınıfı sürücü belgesine son başvuru 
tarihi itibariye en az 3 yıl sahip olmak, SRC 2 ve 
SRC 4 belgelerine sahip olmak, yurdun her yerinde 
görev yapmaya elverişli olmak, 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 

10 
Çözümleyici, 

Sistem 
Programcısı 

KPSS (P3) Özel Bütçe 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden 
mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem 
birimlerindeki programlama dillerinden en az iki 
tanesini bildiğini belgelemek, en az D düzeyinde 
YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak. 

A - GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak. 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
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3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise 
mezunları için 2020 KPSSP94, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 ve lisans mezunları için 
2020 KPSSP3 puan türü esas alınacaktır. 

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

5- Başvuracak adayların "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden 
İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen "Sözleşmeli personelin, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden 
istihdam edilemez." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler 
atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün 

içinde Üniversitemiz https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda 
yapacaklardır. Başvuruda kimlik, e-Devlet Kapısından da alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS 
sonuç belgesi, yabancı dil belgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü ve ilave belgeleri sisteme 
okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

2- Adaylar https://kmu.edu.tr adresinde ana ekranda yapılan duyuru üzerinden giriş 
yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve 
eksiksiz doldurup istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuruyu Tamamla" butonuna 
tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına 
başvuru yapabilecektir. İlgili komisyonca evrak incelemesi adayın online başvuruda eklediği 
belgeler üzerinden yapılacak olup okunaklı olmayan belgeler dikkate alınmayacak ve başvuru 
geçersiz sayılacaktır. 

3- İstenilen bilgiler doldurulup belgeler yüklenip "Başvuruyu Tamamla" butonuna 
tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacak olup tüm sorumluluk adaya aittir. 
(Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). 

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş 
ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

C - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
1- KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS 

puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde 
mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile çözümleyici 
/ sistem programcısı pozisyonu yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve 
teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü 
içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ 
mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır. 

2- İlan edilen her bir pozisyonun beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak 
atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları 
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama 
yapılacaktır. 

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
 4271/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Aile ve Toplum Hizmetleri 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.


