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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇOK BOYUTLU ENFEKSİYONLAR VE LYME
HASTALIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar
ve Lyme Hastalığı 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 96. Sayfadadır.
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d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, Çok
Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; yapılabilecek ileri düzey çalışmalar için
imkan sağlamak, hastalıkların seroprevalansını belirlemek, tanı yöntemlerini geliştirmek, eğitime katkı sağlamak.
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda Ar-Ge çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; Üniversitesinin farklı fakültelerinde çalışan öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının katkısıyla, epidemiyolojik çalışmalar ile Lyme hastalığı başta olmak üzere toplumda farklı enfeksiyon etkenlerinin sıklığını
belirlemek, tanı yöntemlerini araştırmak, ilgili hastalıklar ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde
çok merkezli çalışmalar planlamak.
b) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; bilimsel çalışmalar yapmak için gereken araştırma laboratuvarlarını kurmak ve araştırmacıların kullanımına sunmak,
diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla iş birliği
içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.
c) Merkezin amacına uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum,
seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.
ç) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; sürekli eğitimler planlamak, toplumun sağlık okur yazarlığına katkı sağlamak.
d) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığının tanı ve tedavisinde kullanılabilecek
ilaç, kit, aşı ve cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak
olmak ve biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açılardan incelenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.
e) Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı konusunda; bilimsel literatürü takip
etmek ve bilimsel yayınların paylaşımını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak.
f) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
g) İhtiyaç duyulması halinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak.
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; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi
sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden
görevlendirme yapar. Müdür görevlendirildiği usul ile görevinden alınabilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar.
(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekalet
eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni müdür yardımcısı görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve/veya Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.
ç) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve karara bağlanan programların yürütülmesini sağlamak.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
f) Merkeze personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifini Rektöre sunmak.
(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryasını, Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında
ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde, birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre
yardımcı olmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan dördü sağlık bilimleri alanındaki farklı anabilim dallarında (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İç Hastalıkları, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Parazitoloji ve ilgili diğer dallar) çalışan öğretim elemanlarından olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu
toplantılarına katılabilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır
ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür; Yönetim Kurulunu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa
izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin
çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

23 Mayıs 2022 – Sayı : 31844

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini karara bağlamak, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.
d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak.
e) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit
etmek ve protokollerini hazırlamak.
g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.
ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
Danışma Kurulu doğal üyelere ek olarak, Merkezden yararlanan bilimsel, teknolojik araştırma
ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve ayrıca sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en
fazla on beş kişiden oluşur. Üniversite dışından konuyla ilgili uzman kişiler de oy hakkı olmaksızın Danışma Kurulunda görev alabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alınır. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan
üyelerin üyeliği düşer. Danışma Kurulunun kararları Yönetim Kuruluna öneri niteliğindedir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve
önerilerde bulunmak.
b) Kendi uzmanlık alanlarındaki deneyim ve bilgileriyle bölgedeki bilimsel, teknolojik
ve sanayi kuruluşları ile iş birliği ortamının oluşturulmasında yardımcı olmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15- (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü
teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17- (1) 27/2/2018 tarihli ve 30345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Lyme Hastalığı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI İLÂNLARI
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Nükleer Düzenleme Kurumundan:
Ankara İli Çankaya İlçesi, Yücetepe Mahallesi, 5315 Ada, 2 Parselde Bulunan Nükleer
Düzenleme Kurumu Yeni Yerleşkesinde bulunan A Blok ve Konferans Salonu, Hurda Bedeli
Karşılığı Yıkım İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi kapsamında Kapalı Teklif
Usulü ile ihale dosyasında mevcut idari ve teknik şartname hükümlerine göre enkazdan çıkacak
hurda karşılığı yıkım işi olarak ihale edilecektir.
1-İDARENİN:
Nükleer Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi
a) Adı
Başkanlığı
b) Adresi

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192
Çankaya/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası (0312) 289 93 00 / 9469
ç) Elektronik Posta Adresi

ahmet.dumanoglu@ndk.org.tr

d) İhale Dokümanının
Görülebileceği Adres

a. Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 192
Çankaya/ANKARA
b. https://www.ndk.org.tr

2-İHALE KONUSU İŞİN:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Ankara İli Çankaya İlçesi, Yücetepe Mahallesi, 5315 Ada,
2 Parselde Bulunan Nükleer Düzenleme Kurumu Yeni
Yerleşkesinde bulunan A Blok ve Konferans Salonunun
Hurda Bedeli Karşılığı Yıkım İşi

b) Yapılacağı Yer

Çankaya / ANKARA

c) İşe Başlama Tarihi

Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin Süresi

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günü

d) Muhammen Bedeli

10.482.800,- TL (On milyon dört yüz seksen iki bin sekiz
yüz Türk Lirası)

e) Geçici Teminat Bedeli
(Muhammen Bedelin en az
%3 ü)

En az 1.000.000,- TL (Bir milyon Türk Lirası)

f) Güvence (Garanti)
Teminatı Bedeli
3-İHALENİN:

5.000.000,- TL (Beş milyon Türk Lirası)

a) Yapılacağı Yer

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 192
Çankaya/ANKARA
11. kat 11/E no’lu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

03.06.2022 Cuma Saat: 10:30

c) Son Dosya Teslim
Tarihi ve saati

03.06.2022 Cuma Saat: 10:30

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine
göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
4.1 İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından aşağıdaki belgeler sunulacaktır:
4.1.1. Kanuni ikametgâhını gösterir tebligat için adres beyanı, telefon, elektronik posta
adresi ve faks numarası
ç) Usulü
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim
şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği ihale dokümanında yer alan standart forma uygun teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminat
4.1.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi
4.1.6. Gerçek veya tüzel kişiliğe ait ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı belgesi
(Tüzel kişiliklerde tüm ortaklara ait ve vekâlet durumunda vekâlet verilene ilişkin adli sicil belgesi
sunulacaktır.)
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair dekont
4.1.8. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair idare ile karşılıklı imzalanacak
“İş Yeri Görme Belgesi”
4.1.9. Bu iş için benzer iş, en az 8 katlı bina veya 24 metre yüksekliğinde bina yıkım işidir.
İstekliler kamu kurum ve kuruluşlarından alınan tek belgede en az muhammen bedelin %25’inden
az olmamak üzere benzer yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesini ihale evrakıyla birlikte
İdareye sunmak zorundadır. Hurda satışı karşılığında kamu kurumlarından alınan belgeler kabul
edilmeyecektir. Sunulacak iş deneyim belgesinde; işin adı, tutarı, sözleşme tarihi bilgilerine yer
verilmiş olması gerekmektedir. İş bitirme veya iş deneyim belgesinin ihale tarihinden en fazla 10
(on) yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
4.1.10. İhale dokümanında belirtildiği şekilde inşaatta bulundurulacak makine ve teçhizata
ilişkin taahhütname,
4.1.11. İstekliler ihaleye iş ortaklığı yaparak katılamayacaklardır.
4.1.12 Geçici Teminat Bedeli: İstekliler 1.000.000,- TL (Bir milyon Türk Lirası) den az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olması
durumunda teminatın İdarenin Ziraat Bankası İBAN: TR80 0001 0017 4588 3930 2750 05
hesabına yatırılması gerekmektedir.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale Dokümanı İdare yukarıda belirtilen
adresinde (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 192 Çankaya/ANKARA) ve
yukarıda bağlantı adresi verilen internet sitesinde bedelsiz olarak görülebilir. Dokümanı satın
almak için İdarenin Ziraat Bankası TR 80 0001 0017 4588 3930 2750 05 Nolu IBAN hesabına
2.000,- TL. (İki bin Türk Lirası) yatırılarak İdareden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, idari şartname ve teknik
şartname doğrultusunda hazırlanarak, son dosya teslim tarih ve saatine kadar Nükleer Düzenleme
Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 192 Çankaya/ANKARA adresine
elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. Son dosya teslim tarih ve saatinden sonra ulaşan
teklifler değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. İstekliler ihale dosyasını oluşturan belgelerin
(Teknik ve İdari Şartname vb.) her sayfasını kaşeleyerek ve imzalayarak teklif dosyasında
sunacaklardır.
7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri
uygulanır.
2886 sayılı Kanunun 17. ve 18. maddeleri gereğince İLANEN DUYURULUR.
5712/1-1
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MARTOPERFARATÖR (PNÖMATİK SEHPALI DELİCİ TABANCA) ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
MARTOPERFARATÖR (PNÖMATİK SEHPALI DELİCİ TABANCA) alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine
göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a)Adı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı
b)Adresi
Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2
67090 Zonguldak
c)Telefon ve Faks
0372259 47 88 - 03722591900
Numarası
ç) İhale Dokümanının
1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi
Görülebileceği ve Satın
Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK
Alınabileceği Yer
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68.
Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d)Tekliflerin Verileceği
TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Yer
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125
ZONGULDAK
e)Elektronik Posta Adresi zekai.kayik@taskomuru.gov.tr
2-İhale Konusu Alımın/
Hizmetin
a)Dosya No
2222061
b)İKN
2022 / 495024
c)Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı-Martoperfaratör (Pnömatik sehpalı delici tabanca)
- 21 adet
ç)Teslim Yeri / İşin
İlgili Müessese ambarları
Yapılacağı Yer
d)İşe Başlama Tarihi
Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri
başlayacaktır.
e)Teslim Tarihi/ İşin
İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.
Süresi
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer
TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
b)Tarih ve saati
31.05.2022 Salı günü saat : 15:00
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağın da belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
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6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
6.1. Firmalar teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 nci maddesine uygun olarak aşağıdaki
belgeleri verecektir;
a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen
akredite kuruluşun yazısı)
b) 2014/34/AT’ ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity)
Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.2. Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre
eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır. Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası
çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz
alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir.
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında %
15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır:
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
17- Diğer hususlar:
İlan olunur.
5668/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1-İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, tapunun Şehitkâmil İlçesi, Taşlıca
Mahallesinde kayıtlı, aşağıda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli,
toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.
Sıra
No

Ada Parsel

Tapu Alan

İmar Durumu

Rayiç
Bedeli

Muhammen
Bedel

Geçici
Teminat

Küçük Sanayi
Alanı (Plastik
260,00 61.970.682,80- 1.859.121,00
1 6570
19
238.348,78m² Ayakkabıcılar
TL
TL
TL
Sitesi) E:1.00
Yençok:12.50m
2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
yapılacaktır.
3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edeceklerdir. İhale şartname bedeli 250,00.-TL
olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen
hesabına yatırılabilecektir.
4-GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler taşınmazla ilgili geçici teminatı, Türkiye
Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına
yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka teminat
mektubu da sunabilirler.
5-İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerin ihalesi 15.06.2022 Çarşamba günü saat 15.00 ’da Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edecek İstekliler, 6.maddede belirtilen belgeleri 13.05.2022 Pazartesi saat
17.00 ’a kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhale teklif zarfı ise 15.06.2022
Çarşamba günü saat 15.00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında verilecek veya taahhütlü olarak
posta ile gönderilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
-İhaleye konu olan ve İmar Planında Küçük Sanayi Alanında (Plastik Ayakkabı Sitesi –
E:1:00 Yençok:12,50) kalan taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notları uyarınca
katılımcının üyelerinin ayakkabı/terlik gibi ürünleri üreten imalatçı olduğuna dair belgeyi
sunabilecek Kooperatifler ihaleye katılım sağlayabilir.
-Satış işlemine konu olan taşınmazın tapu alanının 238.348,78 m² olması göz önüne
alınarak, en az 200 (ikiyüz) üyesi olan Kooperatifler müracaat edebilecektir. Satış işlemine konu
olan taşınmazın 6306 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca
rezerv yapı alanı olarak ilan edilen alanlar içerisinde yer alması nedeniyle; üyelerin en az 100
(yüz) ünün “Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Yaprak ve Çakmak Mahalleleri sınırları içerisinde”
faaliyet gösteren ayakkabı/terlik vb. imalatçısı olması gerekmektedir.
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-Üye sayısı en az 200 (ikiyüz) olan Kooperatiflerin, en az 100 (yüz) üyesinin “Gaziantep
İli, Şehitkâmil İlçesi, Yaprak ve Çakmak Mahalleleri sınırları içerisinde” faaliyet gösteren
ayakkabı/terlik vb. imalatçısı olması, üyelerin bu sektörde olduklarına dair Ticaret Odası, Sanayi
Odası veya Esnaf Odası’ndan herhangi bir Odaya kayıtlı olduğuna dair belge (İhale ilan
tarihinden önce veya sonra alınmış) ile vergi levha fotokopileri ve “Yaprak ve Çakmak
Mahalleleri” sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğine dair adres tespitine ilişkin elektrik, su veya
doğalgaz fatura gibi adres belirleyici belge sunacaktır. Bu belgeler (ihale öncesi incelenmek
üzere) 13.05.2022 Pazartesi saat 17.00 ’a kadar İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir.
7-İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
- A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel
kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler
reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
- B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası
bildirmesi,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
ç) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter
tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
d) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka
teminat mektubu,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
ı) Söz konusu taşınmazın, imar planında Küçük Sanayi Alanı (Plastik Ayakkabıcılar
Sitesi) alanında kalması sebebiyle, İhaleye katılacak isteklilerin, Gaziantep il sınırları içerisinde
kuruluş amacının ayakkabı/terlik gibi ürünleri üreten imalatçı olduğuna dair üyelerden oluşan
Kooperatifi olduğuna dair gösterir belge,
- C. DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
5697/1-1
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR ORMAN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

BERGAMA ORMAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra
No

Boy
(m)

Tarihi

03.06.2022

Saati

10:00

Yeri

E-Satış

Miktarı

Parti Muhammen
Adet m³/Ster/K Sayısı Bedeli TL

Geçici
Teminat TL

Deposu

Cinsi

1

DİKİLİ OİŞ

İbreli
Dikili
Ağaç

473

361,455

1

1.120,00

12.145,00

2

İNCECİKLER
OİŞ

İbreli
Dikili
Ağaç

1206

611,829

1

1.427,00

26.192,00

3

İNCECİKLER
OİŞ

İbreli
Dikili
Ağaç

1986

1750,214

1

1.741,00

91.414,00

4

DİKİLİ OİŞ

İbreli
Dikili
Ağaç

5502

3062,752

1

1.955,00

179.630,00

5

İNCECİKLER
OİŞ

İbreli
Dikili
Ağaç

633

501,366

1

1.982,00

29.811,00

9800

6287,616

5

8.225,00

339.192,00

TOPLAM

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3-Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde
görülebilir.
4-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılacaktır.
5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
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6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı
satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi,
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya
kadar vade süresi uygulanacaktır.
9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde
aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre
için aylık % 1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Adres:
ATATÜRK BULVARI
Telefon: 0(232) 631 2836
Fax No:
0(232) 632 0043
5720/1-1

—— • ——
BOTAŞ CEYHAN TERMİNALİNDE KULLANILACAK 1 ADET 100 TON’LUK
VİNÇLİ YÜZER KREYN (ÇEKİCİ TEKNESİ DAHİL)
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den:
1. İKN NO: 2022/ 501586
2. BOTAŞ Ceyhan Terminalinde kullanılacak 1 adet 100 ton’luk Vinçli Yüzer Kreyn
(Çekici Teknesi Dahil) hizmet alım ihalesi (İşin süresi 2 aydır)
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle /
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinden ücretsiz temin edilebilir.
4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarını, en geç 02 Haziran 2022 Perşembe günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste
bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 /
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır.
6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır.
5738/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi

: 23.05.2022

Son Başvuru Tarihi : 06.06.2022
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi
alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
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)

Sayfa : 16

23 Mayıs 2022 – Sayı : 31844

RESMÎ GAZETE

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
İşletme Fakültesi: (232) 4888113
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122
Fax : (232) 2792626
FAKÜLTE
/ ENSTİTÜ

ANABİLİM
DALI /

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

BÖLÜM
• Uluslararası İlişkiler alanında doktora
derecesine sahip olmak. Uluslararası

Siyaset Bilimi
İşletme

ve

Fakültesi

Uluslararası

güvenlik alanında ulusal / uluslararası
Doçent

1

çalışmaları olmak. Alanında uluslararası
endeksli dergilerde yayın yapmış olmak.

İlişkiler

İlgili alanlarda ders verme deneyimine
sahip olmak.
• İktisat alanında doktora diplomasına sahip
olmak. Çalışma Ekonomisi ve Politik

İşletme
Fakültesi

Ekonomi

Dr. Öğr.
Üyesi

İktisat alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
1

Alanında uluslararası endeksli
dergilerde yayın yapmış olmak. İlgili
alanlarda ders verme deneyimine sahip
olmak.

Mühendislik

Endüstri

Dr. Öğr.

Fakültesi

Mühendisliği

Üyesi

• Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu
1

olmak. Doktorasını Endüstri Mühendisliği
alanında yapmış olmak.
5648/1-1
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Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI
Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde günlük servis hizmetlerinin yanı sıra temizlik
ve bahçe bakımı hizmetlerini yerine getirmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak
suretiyle 3 (üç) sözleşmeli destek personeli alınacaktır.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları
taşımak;
(2) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;
(3) En az ortaöğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının, aile ve
tüketici hizmetleri alanı – beslenme ve ev yönetimi dalının, aile ve tüketici hizmetleri alanı – ev
ekonomisi dalının veya konaklama ve seyahat hizmetleri alanı – turizm/otelcilik ve turizm dalının
birinden mezun olmak;
(4) 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış
olmak (değerlendirme KPSS-P94 puan türüne göre yapılacaktır);
(5) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
(6) Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak;
(7) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak
kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir);
(8) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli
bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış
sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)
II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
- Bir adet vesikalık fotoğraf,
- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
- En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı
örneği,
III. BAŞVURULAR
(1) Başvurular, 10 Haziran 2022 günü başlayacak ve 24 Haziran 2022 günü saat
23:59:59’da sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak,
belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını
gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere
yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden
başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara
uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle
olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve
duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
(2) Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın
listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup,
adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.
IV. DEĞERLENDİRME
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
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özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden
adaylar arasından, 2020 KPSS (B) grubu KPSS-P94 puan türü sıralamasına göre yerleştirme
işlemi yapılacaktır.
Son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adaylardan ortaöğretim mezuniyet başarı puanı yüksek olan esas alınarak sıralama yapılacaktır.
Ortaöğretim başarı puanlarının da eşit olması durumunda, bu adaylardan mesleki tecrübesi fazla
olan tercih edilecektir.
(2) Listede duyurulan asil adaylar ile yedek olarak belirlenen ilk 3 (üç) adayın ilan
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunmaları ve “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu düzenleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.
(3) Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının
olumlu olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla
sözleşme imzalanacaktır.
(4) Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların
ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, en yüksek puanlı
adaydan başlanmak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla davet edilecektir.
(5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
(6) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
(1) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren
kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/Kariyer Kapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf
(2) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken
belgeler aşağıda belirtilmiştir:
- Bir adet vesikalık fotoğraf,
- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
- En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı
örneği,
(3) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer
Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
(4) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak
çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde
adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
(5) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: ikad.ih@mfa.gov.tr
Tel: (0 312) 292 10 00
Saygıyla duyurulur.
5582/1-1

23 Mayıs 2022 – Sayı : 31844

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve
sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna
personel alımı yapılacaktır.
Taşra Teşkilatındaki Unvan ve Boş Kadroların Dağılımını Gösteren Tablo
SIRA NO

İLİ

MESLEK ADI

ADEDİ

SINAV ŞEKLİ

1

ANKARA

2

EDİRNE

Temizlik Görevlisi

8

Kura ve Sözlü

Temizlik Görevlisi

12

Kura ve Sözlü

3

KAYSERİ

Temizlik Görevlisi

6

Kura ve Sözlü

4

KIRKLARELİ

Temizlik Görevlisi

18

Kura ve Sözlü

5

MUĞLA

Temizlik Görevlisi

5

Kura ve Sözlü

6

VAN

Temizlik Görevlisi

11

Kura ve Sözlü

A) BAŞVURU ŞARTLARI
1) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak),
5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak,
9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak
suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda
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kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav
sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya
beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal
edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
2) ÖZEL ŞARTLAR
1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,
4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel
durumunun olmaması,
5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması
gerekmektedir.
B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23/05/2022 - 27/05/2022
tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
C) KURA İŞLEMLERİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede
yer alan adayların kura çekimi 06/06/2022 tarihinde saat 10:30’da Göç İdaresi Başkanlığı Şehit
Kadir Kırbaç Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte
değişiklik olması halinde Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin
duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet
sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.
Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecektir. Göç İdaresi
Başkanlığı (https://www.youtube.com/channel/UCk4p0zl3EyDVF9Oi4oZNrpA) kanalından canlı
olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına
alınacaktır.
Ç) KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER
1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için)
ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet
adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması,
bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.
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2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,
4- İki adet vesikalık fotoğraf.
D) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar istenilen belgeleri 07/06/2022 - 15/06/2022
tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde
No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri
gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi
Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Süresi
içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların
başvuru sürecini (www.goc.gov.tr) internet sitesinden takip etmeleri gerekir.
E) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü
sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Başkanlığı internet
sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle
yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak
yapılacaktır.
Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik
ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100
(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı
sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan
alınması gerekmektedir.
Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas
alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde
mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı
sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro
sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; her adayın kendi
sonucunu görebileceği şekilde Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı
halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
F) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav
kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde
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Sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla
yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
G) ATAMA İŞLEMLERİ
Atanmaya hak kazanan adaylar Göç İdaresi Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra
belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde
göreve başlamaları gerekmektedir.
Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları
yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti
olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri
feshedilecektir.
Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır.
Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek
olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı
kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle
atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan
veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.
Ğ) DİĞER HUSUSLAR
Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir
durumu olmaması gerekir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları 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.
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak
bilgilendirmeler ve sözlü sınav sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde
Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Göç İdaresi Başkanlığı
Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4
06370 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 0312 422 0832
5688/1-1
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak
şartıyla:
PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim
dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini,
2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, hizmet belgesi, doktora
ve doçentlik belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel
Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını,
üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet USB belleğe yüklenmiş halde
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim
dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi,
lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç
belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun
doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent
kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim,
bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi,
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan
EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan
edildiği Fakülte Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
İlan Tarihi

: 23.05.2022

Başvuru Tarihi

: 23.05.2022

Son Başvuru Tarihi : 06.06.2022
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BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI DER. AD.

1 Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim
Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi
Profesör
Anabilim Dalı

1

1

2 Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi
Profesör
Anabilim Dalı

1

1

3 Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi
Profesör
Anabilim Dalı

1

1

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül
Profesör
Fiziği Anabilim Dalı

1

1

Mülkiyet Koruma
İş Sağlığı ve
ve Güvenlik
Profesör
Güvenliği Programı
Bölümü

1

1

Profesör

1

1

Enerji Sistemleri
Yenilenebilir Enerji
Mühendisliği
Profesör
Anabilim Dalı
Bölümü

1

1

1

1

4

Fen Edebiyat
Fakültesi

5

Espiye Meslek
Yüksekokulu

6

Mühendislik
Fakültesi

7

Mühendislik
Fakültesi

8

Mühendislik
Fakültesi

Gıda
Mühendisliği
Bölümü

9

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği
Bölümü

10

İnşaat
Mühendisliği
Bölümü

Sağlık Hizmetleri Tıbbi Hizmetler
Meslek
ve Teknikler
Yüksekokulu
Bölümü

11 Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü

Yapı Malzemesi
Anabilim Dalı

Gıda Bilimi Anabilim
Profesör
Dalı

Endüstri
Mühendisliği
Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Optisyenlik
Programı

Profesör

1

1

Matematik Eğitimi
Anabilim Dalı

Doçent

2

1

İLAN ŞARTI
Okul Öncesi Eğitim alanında
doçent unvanı almış olmak. Okul
öncesi dönemde geometri
konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Fen Eğitimi alanında doçent
unvanı almış olmak ve fen
eğitiminde kavram öğretimi,
teknoloji destekli fen eğitimi ve
astronomi eğitimi alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.
Fen Eğitimi veya Biyoloji alanında
doçent unvanı almış olmak.
Karayosunlarında ağır metal, metal
analizi ve radyasyon analizi
konularında çalışmaları olmak.
Moleküler modelleme, moleküler
kenetlenme, kırmızı altı, raman,
NMR spektroskopileri konularında
çalışmaları olmak.
Kimya alanında doçent unvanı
almış olmak ve bazı doğal ürünler
ile biyoaktivite çalışmaları yapmış
olmak.
Bor katkılı yapı malzemeleri ve bor
kaplamalar konusunda yayınları
olmak.
Fotodiyot ve fotovoltaik aygıt
üretimi için floresan boyaların
kullanımı üzerine çalışmaları
olmak.
Polimerik membran ve
biyobozunur ambalaj konularında
çalışmaları olmak.
Doçentlik unvanını aldıktan sonra
en az 5 (beş) yıl açık bulunan
profesörlük kadrosu ile ilgili bilim
alanında çalışmış olmak, kendi
bilim alanında uluslararası
düzeyde orijinal eserler yayınlamış
olmak.
Kristalografi, moleküler
simulasyon, moleküler kenetlenme
ve doğrusal olmayan optik
özellikler konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Matematik Eğitimi alanında doçent
unvanı almış olup, matematiksel
modelleme yeterlilikleri, kavram
yanılgıları konularında çalışmaları
olmak.
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Bilgisayar ve
Bilgisayar ve
Öğretim
Öğretim
Doçent
Teknolojileri Teknolojileri Eğitimi
Eğitimi Bölümü
Anabilim Dalı

1

13

Görele Güzel
Sanatlar
Fakültesi

Resim Bölümü

Resim Anasanat
Dalı

Doçent

1

14

Görele Güzel
Sanatlar
Fakültesi

Müzik Bölümü

Müzik Anasanat
Dalı

Doçent

1

Ormancılık
Bölümü

Ormancılık ve
Orman Ürünleri
Programı

15

16

Dereli Meslek
Yüksekokulu

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi alanında doçent unvanı
1 almış olup, artırılmış gerçeklik,
tersine mühendislik ve eğitsel oyun
konularında çalışmaları olmak.
Plastik Sanatlar veya Resim/Resim
İş Eğitimi alanında doçent unvanı
1 almış olup, "Resim" ve "Baskı
Resim" alanlarında eğitim vermek
ve eser üretmek.
1

Doçent

3

1

Sağlık Hizmetleri Tıbbi Hizmetler
Tıbbi Laboratuvar
Meslek
ve Teknikler
Doçent
Teknikleri Programı
Yüksekokulu
Bölümü

2

1

Üflemeli ve Vurmalı
Çalgılar Anasanat Doçent
Dalı

1

1

17

Devlet
Konservatuvarı

Müzik Bölümü

18

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

19

Siyaset Bilimi ve
İktisadi ve İdari
Kamu Yönetimi
Bilimler Fakültesi
Bölümü
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İktisat Politikası
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Yönetim Bilimleri
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

20

Fen Edebiyat
Fakültesi

Matematik
Bölümü

Uygulamalı
Matematik Anabilim Doçent
Dalı

3

1

21

Fen Edebiyat
Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı
Bölümü

Türk Halk Edebiyatı
Doçent
Anabilim Dalı

1

1

Müzik alanında doçent unvanı
almış olmak.
Orman Mühendisliği alanında
doçent unvanı almış olup, orman
inşaatı ve transportu, orman
yangınına müdahale yapıları
üzerine çalışmaları olmak.
Biyoloji alanında doçent unvanı
almış olup, canlılarda sitogenetik
ve biyokimyasal toksisiteye karşı
koruyucu ürünler üzerine
çalışmaları olmak.
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Programı'nda sanatta yeterlik
yapmış olmak ve müzik/sanat
alanında doçent unvanı almış
olmak.
Makro İktisat alanında doçent
unvanı almış olup, ekonomik
güven endeksi, Prebisch-Singer
Hipotezi, Ricardo-Barro Hipotezi,
yapay sinir ağları modeli ile ilgili
çalışmaları olmak.
Kamu Yönetimi alanında doçent
unvanı almış olup; stratejik
planlama ve uygulama süreçleri,
yönetişim, personel yönetimi ile
ilgili çalışmaları olmak.
Matematik alanında doçent unvanı
almış olup, fuzzy değer ve SturmLiouville-fuzzy problemleri üzerine
çalışmaları olmak.
Türk Halk Bilimi alanında doçent
unvanı almış olup, âşıklık geleneği,
halk inanış ve uygulamaları, AlevîBektaşî toplulukların sözlü
geleneği üzerine çalışmaları
olmak.
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Enerji Sistemleri
Yenilenebilir Enerji
Mühendisliği
Anabilim Dalı
Bölümü

Doçent

1

1

Şebinkarahisar
Uygulamalı
23
Bilimler
Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi
Bölümü

Gıda Teknolojisi
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Şebinkarahisar
Uygulamalı
24
Bilimler
Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi
Bölümü

Gıda Teknolojisi
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

25

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Uluslararası Ticaret
ve Finansman
Doçent
Anabilim Dalı

1

1

22

Mühendislik
Fakültesi

Tıp Fakültesi

Bulancak Kadir
Karabaş
26
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu

Uluslararası
Ticaret ve
Finansman
Bölümü

27 Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

28

Fen Edebiyat
Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Zooloji Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

29

Fen Edebiyat
Fakültesi

Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Türkçe ve Sosyal
Bilimleri Eğitim
Bölümü

Sosyal Bilgiler
Eğitimi Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

30 Eğitim Fakültesi

Doçent unvanı almış olup, yüksek
enerjili hızlandırıcı sistemleri,
demet optiği tasarımları ve
kurulumu alanında çalışmaları
olmak.
Gıda Mühendisliği veya Biyoloji
alanında doçent unvanı almış olup,
bitkilerde sitogenetik ve
biyokimyasal toksisite, bitkisel
ekstraktlar üzerine çalışmaları
olmak.
Gıda Mühendisliği veya Biyoloji
alanında doçent unvanı almış olup,
bitkilerde ekolojik indikatörler,
rezorbsiyon ve ağır metal birikimi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İlgili alanda doçent unvanı almış
olup, omurilik yaralanmalı
hastalardaki mesane disfonksiyonu
üzerine çalışma yapmış olmak
Finans alanında doçent unvanı
almış olup, bankacılık, sigortacılık,
gayrimenkul yatırım ortaklığı ve
karar verme teknikleriyle ilgili
çalışmaları olmak.
İlköğretim Anabilim Dalında veya
Fen Bilgisi Eğitimi alanında
doktora yapmış olup, epistemolojik
inançlar ve sosyobilimsel konuların
öğretimi konularında çalışmaları
olmak.
Biyoloji alanında doktora yapmış
olup, İntegrin moleküllerinin
bağlanma kuvvetleri üzerine
kuvvet spektroskopisi tekniğiyle
ilgili çalışmaları olmak.
Fizik alanında doktora yapmış
olup, Gruneisen parametresi,
Raman frekansları, termodinamik
nicelikler, faz geçişleri, yarı
harmonik yaklaşım, aromatik
bileşikler konularında çalışmaları
olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında
doktora yapmış olup, sosyal bilgiler
eğitiminde çevresel vatandaşlık,
medya okuryazarlığı ve proje
tabanlı öğrenme alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.

5670/1-1

23 Mayıs 2022 – Sayı : 31844

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek
üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup,
ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.
UNVANI
Hemşire /Lisans /
F.Ü. Hastanesi
Hemşire /Lisans /Diş
Hekimliği Fakültesi
Psikolog /Lisans/
Sağl. Kült. ve Sp. Dai.
Başkanlığı
Sağlık Teknikeri/
Radyoloji/
Önlisans /F.Ü. Hastanesi
Sağlık Teknikeri/
Ecz. Teknikeri /
Önlisans /F.Ü. Hastanesi
Sağlık Teknikeri /Diş
Protez /
Önlisans/Diş Hekimliği
Fakültesi

KADRO
ADEDİ
KODU

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans
programlarının birinden mezun olmak.

01

4

02

2

03

1

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

04

2

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden
mezun olmak.

05

2

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden
mezun olmak.

06

1

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.

Destek Personeli
/Temizlik Hizmetleri
/Ortaöğretim /Rektörlük
Birimleri

07

15

Destek Personeli /Hasta
Bakımı ve Temizliği
/Ortaöğretim
/F.Ü.Hastanesi

08

5

Koruma ve Güvenlik
Görevlisi /
Ortaöğretim /Rektörlük
Birimleri

09

2

TOPLAM

ARANAN NİTELİKLER

34

-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak,
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde, iç ve dış
mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri
alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da
sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya
sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak,
-Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
-Belgelendirmek kaydıyla Hastanelerin hasta bakımı ve temizliği hizmetleri
alanında en az 1 (bir) yıl deneyimi bulunmak,
-Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Erkekler için en az 170 cm, kadınlar için en az 165 cm üzerinde boya
sahip olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile
kilosu arasındaki fark 10 dan az / fazla olmamak,
-Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görevini yapmaya engel olacak
sağlık sorunu bulunmamak,
-İhtiyaç halinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış
mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
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1-Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
a)Türk Vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
e)657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2-Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
3-2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca
binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması
gerekir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.
Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon
için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması
gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
2-Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday
olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır.
4-Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
5-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
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6-Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde
yapılabilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları
için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme
yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman,
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan
edilecektir.
Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan
adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten
çağrılacakların

listesi

Üniversitemiz

Personel

Daire

Başkanlığının

web

sayfasından

(http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon)
bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği
veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli
personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu
gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu
kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların
onaylı sureti)
2-Vesikalık fotoğraf,
3-KPSS sonuç belgesi,
4-Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna
başvuran adaylar ilan tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartlarını tarayarak sisteme yükleyecektir.)
5-Başvuru süresi içerisinde alınmış olmak kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belge
(Sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar Resmi veya Özel Sağlık
Kuruluşlarından almış oldukları beden kitle endeksini açıkça belirtilen belgeyi sisteme
yükleyecektir.)
6-Görev belgesi ve SGK dökümü (Sadece Destek Personeli (Hasta bakımı ve temizliği)
pozisyonuna başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerin Başhekimliğinden alacakları
Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı belgeyi ve SGK hizmet
dökümünü sisteme yükleyecektir.)
5646/1-1
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince 2020 KPSS
(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
İLAN
KODU
(Mutlaka

KPSS
UNVANI

ADET

PUAN
TÜRÜ

Yazılacak)

Sözlü

AZAMİ BRÜT

ECZ-01

Eczacı

1

HM-02

Hemşire

2

P3

6.728.04.-TL

PS-03

Psikolog

1

P3

6.728.04.-TL

Sınav

ARANAN NİTELİKLER

ÜCRET

7.363.13.-TL

Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık bölümü lisans
mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans
mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji bölümü lisans
mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümü
lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla alanında en

DT-04

Diyetisyen

1

P3

6.728.04.-TL az 3 yıl tecrübeli ve ISO 22000 : 2005 Gıda Güvenliği eğitim
sertifikası ile onkoloji diyetisyenliği sertifikasına sahip
olmak.

BP-05

ST-06
ST-07

Büro
Personeli
Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri

Ortaöğretim (Meslek Lisesi) Bilgisayar Bölümü mezunu
1

P94

5.187.88.-TL olup,

belgelendirmek

kaydıyla

kamu

hastanelerinin

faturalama biriminde en az 5 yıl çalışmış olmak.
1

P93

6.416.96.-TL

1

P93

6.416.96.-TL

Yükseköğretim

Kurumlarının

Ağız

ve

Diş

Sağlığı

Teknikerliği bölümü ön lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknikerliği / Diş
Protez Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak.
Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve

ST-08

Sağlık
Teknikeri

Sekreterlik Bölümü ön lisans mezunu olup, belgelendirmek
1

P93

6.416.96.-TL kaydıyla DNA İzolasyonu ve PCR Cihaz Kullanım eğitimi
almış, üniversite hastanelerinde tıbbi sekreter ve taşınırların
kayıt ve satınalma birimlerinde deneyimi olmak.

Diğer
DSP-09

Sağlık
Personeli

1

P93

6.416.96.-TL

Yükseköğretim

Kurumlarının

Ağız

ve

Diş

Sağlığı

Teknikerliği bölümü ön lisans mezunu olmak.

Eczacı unvanlı kadro, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı
cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında
bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro
sayısından fazla olması halinde kadro sayısının 5 katına kadar adaylar lisans diploması puan
üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük
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sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup, diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi
önce olan adaya hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana,
onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre mülakat sınavına girmeye hak
kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre kadronun 1 asıl 5 katı yedek
belirlenecektir. Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet
belgelerinde (karekodlu e-Devlet çıktısı ve transkriptinde) DİPLOMA PUANI bulunmak
zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B
maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru
yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına
tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru
yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9- Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
11- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak.
13- Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecek olup, birden çok kadroya başvurular
geçersiz sayılacaktır.
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin
edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular,
postadaki gecikmeler veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
(Eczacı kadrosuna başvuranların diplomalarında veya ekinde sunacakları transkriptinde mutlaka
diploma notu yazılmalıdır.)
4- KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul
edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler
kabul edilir.)
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)
8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)
9- Sertifika – Eğitim Belgesi (İstenmişse)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Eczacı kadrosu için yukarıda açıklama
yapılmıştır.) VE SONUÇLARI
2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet
tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya
öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş
günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek
aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşme
fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet
sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1
(bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu
olan adayların ataması yapılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek
belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru Şekli
: Şahsen veya Posta Yoluyla
Başvuru Adresi
: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu Onikişubat /
Kahramanmaraş
İLETİŞİM
: Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197, (0344) 300 1205
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversite Adı:

KADİR HAS
Duyuru Başlama Tarihi
23.05.2022
ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Adı:
İktisadi, İdari ve Sosyal
Son Başvuru Tarihi:
06.06.2022
Fakültesi
Bölüm Adı:
Uluslararası İlişkiler
Ön Değerlendirme Tarihi:
09.06.2022
Anabilim Dalı:
Giriş Sınav Tarihi:
15.06.2022
Kadro Tipi:
Araştırma Görevlisi
Sonuç Açıklama Tarihi:
21.06.2022
Kadro Sayısı:
1 (Bir)
Kadro Derecesi:
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde
görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Ekonomi Bölümünde görevlendirilmek
üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Aranan Koşullar:
1.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2.İngilizce Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak ve Uluslararası İlişkiler alanında
İngilizce Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
Başvuruda İstenen Belgeler:
1.Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2.1 adet fotoğraf
3.Kimlik Belgesi
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans
belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5.Öğrenci Belgesi
6.ALES belgesi (en az 75 puan)
7.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az
70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8.Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuru Yeri:
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas
.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
Notlar:
1.Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
2.Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlanacaktır.
3.Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5607/1/1-1
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversite Adı:

KADİR HAS
Duyuru Başlama Tarihi
23.05.2022
ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Adı:
İktisadi, İdari ve Sosyal
Son Başvuru Tarihi:
06.06.2022
Fakültesi
Bölüm Adı:
İşletme
Ön Değerlendirme Tarihi:
09.06.2022
Anabilim Dalı:
Giriş Sınav Tarihi:
15.06.2022
Kadro Tipi:
Araştırma Görevlisi
Sonuç Açıklama Tarihi:
21.06.2022
Kadro Sayısı:
1 (Bir)
Kadro Derecesi:
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi İşletme Bölümünde
görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Ekonomi Bölümünde görevlendirilmek
üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Aranan Koşullar:
1.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2.İngilizce İşletme lisans mezunu olmak ve/veya İşletme alanında İngilizce Tezli Yüksek
Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:
Başvuruda İstenen Belgeler:
1.Özgeçmiş (YÖK formatlı),
2.1 adet fotoğraf
3.Kimlik Belgesi
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans
belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5.Öğrenci Belgesi
6.ALES belgesi (en az 75 puan)
7.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az
70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8.Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuru Yeri:
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.
edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.
Notlar:
1.Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
2.Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlanacaktır.
3.Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte
bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yapılacak başvurularda KTO Karatay Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli şartların
sağlanması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet
vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt
örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), Yabancı Dil Sınav Belgesi,
Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı örneği, Doktora belgesinin
onaylı örneği, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora
tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan
4 (dört) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
Başvurular şahsen KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah.
Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî
Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
BİRİM

BÖLÜM/ALAN

UNVANI

SAYISI

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi

Endüstri Mühendisliği
Bölümü

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

ARANAN ŞARTLAR
Endüstri Mühendisliği lisans ve yüksek lisans
mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği veya Enerji
alanlarının birinden doktorasını yapmış olmak. İlgili
alanda yayın ve çalışmaları bulunmak.

—— • ——

5645/1-1

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte/Meslek
Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO
Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme
sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların, dilekçeleri
ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti,
vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için),
Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı
örneği, Doktora belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent ve Profesör
başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), yurtdışı
mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve
yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) takım / 6 (altı)
takım (Profesör başvurularında) dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah.
Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî
Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
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BÖLÜM/ALAN

UNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya
İstatistik bölümlerinin birinden lisans mezunu

Endüstri Mühendisliği
Bölümü

olmak. Endüstri Mühendisliği, Uygulamalı İstatistik
Profesör

1

ve Olasılık, İşletme Mühendisliği alanlarının
birinden doktorasını yapmış olmak. Endüstri
Mühendisliği

alanında

yayın

ve

çalışmaları

bulunmak.
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya
İstatistik bölümlerinin birinden lisans mezunu
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve

Bölümü

olmak. Endüstri Mühendisliği alanında veya
Profesör

2

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında Doktora
yapmış olmak. Yöneylem

Doğa Bilimleri

Araştırması

veya

Optimizasyon alanında yayın ve çalışmaları

Fakültesi

bulunmak.
Mekatronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

programlarının

birinden lisans mezunu olmak. Yüksek lisans
ve doktorasını bu alanların birinde yapmış
Mekatronik
Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

olmak. Sayısal Tasarım, Gömülü Sistem ve
Yapay Zekâ konularında yayın ve çalışmaları
olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil
öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında
uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen
yeterliliğe sahip olmak.
İngilizce

Mütercim

Tercümanlık,

İngiliz

Dili

Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi,
Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden
Yabancı Diller

İngilizce Mütercim

Yüksekokulu

Tercümanlık Bölümü

lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden
Profesör

1

doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve
çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında
yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim
yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte
belirtilen yeterliliğe sahip olmak.
Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans ve

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi

doktora
Mimarlık Bölümü

Doç. Dr.

1

yapmış

olmak.

Mimarlık

alanında

doçentliğini almış olmak. Fiziksel Çevre Denetimi,
Mimarlık

ve

Tasarımda

Bilgi

Teknolojileri

alanlarında yayın ve çalışmalar olmak.
Sağlık Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü /

Dr. Öğr.

Tıbbi Görüntüleme

Üyesi

Teknikleri Programı

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve
1

doktora yapmış olmak. İlgili alanda yayın ve
çalışmaları olmak.

5533/1-1

23 Mayıs 2022 – Sayı : 31844

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine (giderleri özel
bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (oniki) adet
sözleşmeli Hemşire alınacaktır.
İLAN
NO

POZİSYON EĞİTİM ADET
Hemşire

Lisans

12

ARANILAN ŞARTLAR
* Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik
Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

I-GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e)657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
II-ÖZEL ŞARTLAR:
1- KPSS sınavına girmiş olmak, 2020 yılı KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS
puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü
gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
III-İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana
yüklenecektir).
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
3- KPSS sınav sonuç belgesi
4- Fotoğraf
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
NOT:
•Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan
edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.
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IV-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde
yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
*İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir.
*İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul
ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir.
*En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online
başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda
bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya
sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1 - Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca
incelenir.
2 - Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15
(onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.
4- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim
edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip
edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
6- Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen
belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara
tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İRTİBAT :
0282 250 1413
0282 250 1420
0282 250 1410
İlan Yayım Tarihi
23.05.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi
23.05.2022
Son Başvuru Tarihi
06.06.2022
Sonuç İlan Tarihi
21.06.2022
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde
belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 23.05.2022 tarihinden itibaren 15
(onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle
iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Adresi: Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Doçent kadrosuna 1 başvuracaklar için:
-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek,
özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları,
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır)
doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.
- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe
aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen
başvurabileceklerdir.
-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.
* Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.
* Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.
* Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların
atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan
anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep
edemeyeceklerdir.
SIRA
NO
1

FAKÜLTE /
ENSTİTÜ

BÖLÜMÜ

Kültür ve Sosyal
Kültür ve İletişim
Bilimler
Bilimleri
Fakültesi

ANABİLİM KADRO
ADET
DALI
UNVANI
İletişim

Doçent

1

NİTELİK
Medya ve iletişim çalışmaları alanında
doktora yapmış olmak,
Doçentlik unvanını iletişim çalışmaları
alanından almış olmak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad. No:
106 34820-Beykoz/İSTANBUL
Tel: 0 216 333 35 68 - 0 216 333 35 69
1

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi
uyarınca doçentlik sözlü sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından
oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları
gerekmektedir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Çok Boyutlu Enfeksiyonlar ve Lyme Hastalığı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

1

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

5

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

6
15

c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

82

Değerleri

DUYURU
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.

