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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE
SAHNE SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bütün tür ve dalları itibarıyla müzik ve sahne sanatları ile bu alanlardaki yayıncılığın
ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlamak; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini planlamak,
düzenlemek, yönlendirmek, katılmak ve desteklemek.
b) Üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri ile müzik ve sahne sanatları ile bu alanlardaki
yayıncılığın geliştirilmesine yönelik ortak projeler oluşturmak ve planlamak; talep edildiğinde
fakülte ve bölümlerin ilgili alanlarına ilişkili projelerine katkıda bulunmak.”
“f) Türk ve Dünya müzikleri ses arşivi oluşturmak ve toplanacak ses kayıtlarının günümüz teknolojisi ile onarımını ve dijital ortama aktarılmasını sağlamak.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yardımcısını” ibaresi “yardımcılarından birini” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10- (1) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim
elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan
ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle
görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.”
MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörü yürütür.

—— • ——

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem sonu/bütünleme sınavları için
mazeretlerinin bitimini izleyen 5 gün içinde OBİS üzerinden başvurmaları halinde, mazeret
sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ya da süresi içinde tamamlayamadıkları çalışmalar nedeniyle ek süre verilip verilmeyeceği ve uygulama esasları birimin ilgili kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Öğrencilerin, sınav sonuçları ile ilgili itiraz başvurularını sonuçların
duyurulmasından sonraki beş gün içinde OBİS üzerinden yapması gerekir. Başvurular, ilgili
dekanlık/müdürlük tarafından ders sorumlusuna yazılı olarak iletilir. Ders sorumlusu en geç
beş gün içinde başvuru sonucunu ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Sınav sonucuna ilişkin bir düzeltme varsa ilgili kurul kararı ile düzeltilir. Sonuç öğrenciye yazılı olarak
bildirilir.
(2) Öğrenci, ilk itiraz başvurusu sonucunun bildirildiği tarihten beş gün içinde OBİS
üzerinden ikinci kez itiraz başvurusunda bulunabilir. İkinci itiraz başvurusu, dekanlık/müdürlük
tarafından ilgili sınav alanında, alanında yoksa alanına yakın en az üç öğretim elemanından
oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon değerlendirme sonucunu en
geç on gün içinde bir rapor halinde birim yönetim kuruluna sunar. Not değişikliği ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile yapılır. Sonuç öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
(3) Ders sorumlusu öğretim elemanının sınav sonuçları ile ilgili düzeltme talebi olması
halinde; öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının önerisi ile birim yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.”
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İstanbul Galata Üniversitesinden:
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve
30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya
verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde
yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,
c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,
d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü İstanbul Galata Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İstanbul Galata Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Galata Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İstanbul Galata Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama
ve benzeri işlemleri,
j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
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k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren
belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli
bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili
maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,
r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4- (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.
(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.
İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 5- (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.
Tahmini bedel
MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tahmini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından, SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
Komisyonlar
MADDE 7- (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.
(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
İhale işlem dosyası
MADDE 8- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada
ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.
Onay belgesi
MADDE 9- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve geçici
teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne olacağı
gösterilir.
(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.
İlan
MADDE 10- (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile
ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.
(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel gazetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.
(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.
(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11- (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler
ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
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İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12- (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici
olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak
istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.
(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Şartnameler
MADDE 13- (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik
şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan
teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Alt yükleniciler
MADDE 14- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları,
Kiralama ve Yapım İşleri
İhale usulleri
MADDE 15- (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.
(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uygulanması esastır.
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(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak
mal ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç
üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.
Açık ihale usulü
MADDE 16- (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.
(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında belirtilir.
(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.
(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.
Pazarlık usulü
MADDE 18- (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda
teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi
gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.
c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek sekizyüzotuzdokuzbinikiyüzyetmiş TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.
ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.
(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı maddeye göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.
Doğrudan temin
MADDE 19- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat
alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.
c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek dörtyüzondokuzbinaltıyüzotuzbeş TL’ye karşılık gelen tutardaki
bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.
(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.
(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye
katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.
(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21- (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22- (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.
(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23- (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.
(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
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(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Kesin teminat
MADDE 24- (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25- (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.
Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26- (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul
işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve
Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27- (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.
Kapalı teklif usulü
MADDE 28- (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,
bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.
(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
Açık teklif usulü
MADDE 29- (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı
tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
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(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.
(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
Pazarlık usulü
MADDE 30- (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak
fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.
Uygun bedelin tespiti
MADDE 31- (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.
(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir.
(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.
(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.
Geçici teminat
MADDE 32- (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat
alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
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İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33- (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.
(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Kesin teminat
MADDE 34- (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.
(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35- (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.
(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36- (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer
alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.
Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37- (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve davranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.
İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Sözleşmenin devri
MADDE 39- (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası
dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.
İtiraz
MADDE 41- (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir
hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
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(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.
(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.
Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42- (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel
bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte
Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü
durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,
d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,
e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma
merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43- (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları,
Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli
Heyeti yürütür.

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

20 Haziran 2022 – Sayı : 31872

İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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 ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
ç) Merkez (İSÜSEM): İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
e) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Merkezin amacı; topluma, kamu ya da özel sektör kurum ve mensuplarına ve uluslararası kuruluşlara yönelik sınav ve proje/danışmanlık hizmetleri, eğitim sertifika
programları gerçekleştirmek ve yaygın eğitim alanında iş birliğini geliştirmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürekli eğitim kapsamında, toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde
yer alması için genel katılıma açık, yararlılığı yüksek yüz yüze, uzaktan ve karma sürekli eğitim
programları düzenlemek ve geliştirmek.
b) Özel sektör, sanayi ve kamu kuruluşlarına yönelik yüz yüze, uzaktan ve karma eğitim
programları düzenlemek.
c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda,
seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü akademik
ve bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
ç) Üniversitenin yaygın eğitim alanında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla
iş birliği gerçekleştirmek.
d) Kurum dışı sınav taleplerini karşılamak.
e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak belgelendirme hizmeti sunmak.
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f) Talep doğrultusunda proje/danışmanlık hizmetleri vermek.
g) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu
tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
iki yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile süresi dolmadan görevden alınabilir. Müdüre, görevi başında olmadığı
zaman belirlediği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi
başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde Üniversitenin ve Merkezin misyonu
ve vizyonu çerçevesinde çalışmak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek; Merkezin çalışma programını, kısa, orta, uzun
vadeli amaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
c) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
ç) Yönetimi altındaki birimleri ve personeli Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Disiplinler arası çalışmalara dayalı eğitim faaliyetlerini geliştirmek üzere Üniversite
içi akademik birimler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, eş güdümü
sağlamak.
e) Yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
f) Merkez faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
süreçlerinin etkin ve adil olmasına yönelik faaliyetler yürütmek.
g) Merkez gelir ve giderlerinin kullanımı ve dağılımına yönelik faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütmek.
ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar planlamak ve düzenlemek.
h) Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, üyelik çalışmalarını yürütmek.
ı) Diğer üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri/yaşam boyu eğitim merkezleri ile iş
birliği yapmak; görüş birliği sağlamak ve eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
üzere çalışmalar yapmak.
i) Merkezin geleceğine yönelik politikaların ve planların oluşturulması için toplantılar
yapmak, incelemelerde bulunmak.
j) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun
onayına sunmak.
k) Rektör tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları
bulunan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetleri değerlendirip önerilerde
bulunmak.
b) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları belirlemek.
c) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak.
ç) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek
karara bağlamak.
d) Üniversitenin tüm birimleriyle Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
e) Merkezin yıllık çalışmalarını eğitim, işletme, finans ve diğer yönlerden denetlemek.
f) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisini karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi halinde, aşağıdaki esaslar çerçevesinde Rektörlük onayı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir:
a) Danışma Kurulunda görev yapmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarındaki akademisyenlerden ya da Merkezin faaliyet alanında çalışan, tecrübesi olan,
gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek ve kendisine yapılan teklifi kabul eden kişiler Müdürün
önerisi ve Rektörün onayı ile seçilir. Danışma Kuruluna en fazla 15 üye seçilebilir. Danışma
Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.
b) Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdürün daveti üzerine toplanır.
c) Danışma Kurulunun görevleri; Merkez ile bilimsel ve sosyal alanlarda ilişkileri sağlamak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15- (1) 10/6/2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstinye
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan
Eğitim 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, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim 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 ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
b) Merkez (İYTE UZEM): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
d) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Enstitünün ilgili birimleriyle eşgüdüm sağlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı ön lisans, lisans, yüksek lisans, sertifika, sürekli eğitim ve topluma hizmet dâhil tüm
eğitim programlarını uzaktan eğitim kapsamında planlamak, geliştirmek ve yürütmek.
b) Uzaktan eğitimle ilgili araştırmalar yapmak, yayımlamak.
c) Araştırma sonuçlarına dayalı yenilikçi teknolojilerle zenginleştirilmiş uzaktan eğitim
faaliyetlerini geliştirmek, etkinliğini artırmak ve iyileştirmek.
ç) Güncel teknolojilerin yer aldığı çoklu ve etkileşimli ortamlar aracılığıyla uzaktan
eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
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d) Uzaktan eğitim yoluyla, mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki
bilgilerin güncellenmesine yardımcı olmak.
e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmak, çözümler üretmek, eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
f) Yükseköğretimin zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde yeni öğrenen topluluklara
ulaşmasını ve yayılmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan öğretim yoluyla, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans,
yüksek lisans, sertifika, sürekli eğitim ve topluma hizmet dâhil olmak üzere farklı eğitim programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.
b) Enstitüde, uzaktan eğitim kapsamında oluşturulacak ders, laboratuvar, seminer, kurs
ve benzeri eğitim programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, uygulama ve değerlendirme
süreçlerine destek vermek.
c) Merkez bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri için kullanılacak eğitsel
içeriklerin standartlara uygun şekilde geliştirilmesini sağlamak ve yürütme, izleme süreçlerinde
destek sağlamak.
ç) Uzaktan eğitim konusunda yenilikçi yaklaşımlar ve ürünler geliştirilmesine yönelik
araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, patentler almak, araştırmacılara kaynak ve altyapı
desteğinde bulunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uzaktan eğitim uygulamaları için sistem tasarımı yapmak.
e) Uzaktan eğitime ilişkin teknik ve eğitim alt yapısını sağlamak, geliştirmek ve sürdürmek ve bu konulardaki çalışmaları Enstitü içindeki ilgili diğer teknik birimlerle koordinasyon içinde yürütmek.
f) Uzaktan eğitimle yürütülen akademik programlar için öğretim elemanı ve öğrenci
destek hizmetleri vermek, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
g) Kamu, özel, sivil toplum, ulusal ve uluslararası kuruluşların talepleri ile uzaktan eğitim konularında iş birliği yapmak; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum
içi ve giriş sınavları gibi sınavları gerçekleştirmek için sınav süreçlerini yürütmek.
ğ) Özel gereksinimli ve/veya dezavantajlı bireylere yönelik nitelikli eğitim fırsatları
sunulması için uzaktan eğitim projeleri ve programları geliştirmek.
h) Uzaktan eğitim konularına yönelik hizmet sunan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve
eğitim deneyimine sahip öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisiyle, en fazla iki müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlendirilir.
Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Görevinden ayrılan müdür
yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.
(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(4) Müdür, görevi başında olmadığı takdirde yardımcılarından birisini vekil bırakabilir;
bu şekilde müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse
yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve kurula başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak.
ç) Merkezin faaliyetlerinin amaçlara uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli
bir biçimde sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin araştırma ve uygulamaya yönelik faaliyet
raporunu hazırlamak ve bir sonraki yılın faaliyet programının taslağını hazırlamak, Yönetim
Kuruluna sunmak.
e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili faaliyetleri bulunan Enstitünün öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile
Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte en fazla yedi üyeden oluşur.
(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle süresi dolmadan boşaltılan üyelik için veya Enstitü dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
görevlendirme yapılır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla her öğretim döneminde en az bir kez salt çoğunlukla olağan şekilde toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda
oy çokluğuyla kararlar alır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi ile
ilgili gerekli kararları almak.
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b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma
planının oluşturulmasını sağlamak.
c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, uygulama ve araştırma projeleri, plan ve
programları hakkında karar almak, ilgili esasları belirlemek ve uygulanışına yardımcı olmak.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum veya kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların iş birliği ilke ve esaslarını belirlemek ve protokollerini hazırlamak.
d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektöre sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Alt çalışma birimleri
MADDE 14- (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması
ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayıyla Merkeze bağlı alt
çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.
(2) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Ekipmanlar, demirbaşlar ve hizmetler
MADDE 15- (1) Merkez bünyesinde olan alet, araç ve ekipmanların kullanıma sunulması ve Merkez tarafından verilecek hizmetler hususunda ücret talep edip etmeme konusunda
Yönetim Kurulu yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17- (1) 15/6/2020 tarihli ve 31156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin
Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hastane Başmüdürü ve görevleri
MADDE 15- (1) İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen Hastane Başmüdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda idari, mali ve teknik hizmetlerini ilgili
mevzuat uyarınca yürütmek.
b) Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyacını zamanında tespit ederek gerekli tedbirleri almak.
c) Merkezde görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdama tabii memur, sözleşmeli personel ile işçilerin görev, yetki ve sorumluluklarını
belirlemek, görev yeri ve görevlendirilmesi ile çalışma düzeni, nöbeti, mesaiye devamı, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesini mevzuat hükümleri içerisinde tespit etmek ve
uygulamak.
ç) Merkezin tüm idari, mali ve destek birimleri ile bilgi işlem, güvenlik, fatura, arşiv
ve diğer dokümantasyon, hasta yatış-çıkışı, eczane, temizlik, iç düzen, sterilizasyon, çamaşırhane, ambar, yemek, halkla ilişkiler ve benzeri hizmetlerde yönetim, koordinasyon ve genel
gözetim yapmak.
d) Her türlü makine, teçhizat, eşya veya hizmet alımı gibi işlerin uygun ve zamanında
yapılmasını sağlamak.
e) Satın alma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve gereği gibi yapılmasını sağlamak.
f) Merkezin gerekli emniyet tedbirlerini alıp uygulanmasını sağlamak.
g) Merkezin periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerini vaktinde,
doğru ve eksiksiz olarak düzenlenmesini sağlayarak ilgili merciiye göndermek.
ğ) Sıhhi, idari ve mali her çeşit evrak ve cetvellerin Merkezce zamanında düzenlenip,
ait olduğu makama iletilmesini sağlamak.
h) Merkez Müdürünün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

20 Haziran 2022 – Sayı : 31872

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 61 inci maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir iş günü” ibaresi “yedi gün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23- (1) Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan
öğrenciye başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu derslerin sınavları
akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan
öğrenci başarılı olmuş sayılır.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinden:

7030

—— • ——

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden:

7065
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7060

—— • ——

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6952
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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7048

—— • ——

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7049

—— • ——

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7050
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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7051

—— • ——

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7052

—— • ——

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6957
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7041

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7047
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7039

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7038

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7044
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7042

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7046
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7037

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7045
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7043

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7040

—— • ——

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinden:

6953
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İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7015

—— • ——

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7023

—— • ——

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7014
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7022

—— • ——

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7024

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

7136
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İHALEYE DAVET (İD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM
İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”
(CEB3-WB4-YAPIM-05)
1. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan İstanbul’daki
Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere
kredi almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
(CEB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National
Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi – (CEB3-WB4-YAPIM-05)
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı
Yunus Emre İlkokulu

CEB3-WB4-YAPIM-05

1

Küçükçekmece

Kanarya Mah. Karakuş Sk. No: 16-20
Küçükçekmece/İSTANBUL

3. Teklifler, aşağıda verilen adrese 29 Temmuz 2022 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar
teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
4. İhaleye katılmak için gerekli olan minimum yeterlilik şartlarını içeren ayrıntılı “İhaleye
Davet Metni”ne aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6 34692
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel

: +(90) (216) 505 55 00

Faks

: +(90) (216) 225 04 85

E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web

: www.ipkb.gov.tr
7166/1-1
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İHALEYE DAVET (İD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM
İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”
(CEB3-WB4-YAPIM-04)
1. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan İstanbul’daki
Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere
kredi almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
(CEB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale (International
Competitive Bidding – ICB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi – (CEB3-WB4-YAPIM-04)
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

İlçesi

S. No

Bina Adı
Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu

CEB3-WB4-YAPIM-04

1

Eyüpsultan

Akşemsettin Mah. Cengiz Topel Cad. Emek Sok. No: 1
Eyüpsultan / İSTANBUL

3. Teklifler, aşağıda verilen adrese 16 Ağustos 2022 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar
teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
4. İhaleye katılmak için gerekli olan minimum yeterlilik şartlarını içeren ayrıntılı “İhaleye
Davet Metni”ne aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6 34692
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel

: +(90) (216) 505 55 00

Faks

: +(90) (216) 225 04 85

E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web

: www.ipkb.gov.tr
7167/1/1-1
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INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC OF TURKEY Governorship of Istanbul Istanbul Project Coordination Unit
İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)
“CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL
BUILDINGS”
(CEB3-WB4-WORKS-04)
1. The Government of Turkey has received a loan from the Council of Europe
Development Bank (CEB), and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings
covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.
2. Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit
(IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding
(ICB) in accordance with the Council of Europe Development Bank procurement guidelines for
the Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract
package given below.
Construction Contract Id. No – (CEB3-WB4-WORKS-04)
Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 1 Educational Buildings shall
be realized in Istanbul.
CEB3-WB4-WORKS-04
No

City

District

Name- Address of the Building
Şehit Öğretmenler Primary School and Secondary School

1

İstanbul

Eyüpsultan

Adress: Akşemsettin Mah. Cengiz Topel Cad. Emek Sok. No: 1
Eyüpsultan / İSTANBUL

3. Bids shall be delivered to the address given below on or before August 16th, 2022 at
14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.
4. The detailed notice "Invitation for Bids ", which includes the minimum qualification
requirements required to participate this tender, can be accessed from the web address below.
Republic of Turkey
Governorship of Istanbul
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)
Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6 Üsküdar/İSTANBUL
Phone : +(90) (216) 505 55 00
Fax

: +(90) (216) 225 04 85

E-mail : info@ipkb.gov.tr,
Web

: www.ipkb.gov.tr
7167/2/1-1
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İHALEYE DAVET (İD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM
İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”
(CEB3-WB4-YAPIM-03)
1. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan İstanbul’daki
Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere
kredi almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
(CEB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale (International
Competitive Bidding – ICB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi – (CEB3-WB4-YAPIM-03)
İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak
gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı
Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu

CEB3-WB4-YAPIM-03

1

Eyüpsultan

İslambey Mah. Ortanca Sok. No: 18
Eyüpsultan / İSTANBUL

3. Teklifler, aşağıda verilen adrese 15 Ağustos 2022 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar
teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
4. İhaleye katılmak için gerekli olan minimum yeterlilik şartlarını içeren ayrıntılı “İhaleye
Davet Metni”ne aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6 34692
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel

: +(90) (216) 505 55 00

Faks

: +(90) (216) 225 04 85

E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web

: www.ipkb.gov.tr
7168/1/1-1
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INVITATION FOR BIDS (IFB)
REPUBLIC OF TURKEY
Governorship of Istanbul
Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)
“CONTRACT PACKAGE FOR RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL
BUILDINGS”
(CEB3-WB4-WORKS-03)
1. The Government of Turkey has received a loan from the Council of Europe
Development Bank (CEB), and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings
covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.
2. Republic of Turkey, Governorship of Istanbul, Istanbul Project Coordination Unit
(IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding
(ICB) in accordance with the Council of Europe Development Bank procurement guidelines for
the Reconstruction Work of Educational Buildings in lump sum bases under the scope of contract
package given below.
Construction Contract Id. No – (CEB3-WB4-WORKS-03)
Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the following 1 Educational Buildings shall
be realized in Istanbul.
CEB3-WB4-WORKS-03
No

City

District

1

İstanbul

Eyüpsultan

Name- Address of the Building
Üçşehitler Primary School and Secondary School
Adress: İslambey Mah. Ortanca Sok. No: 18
Eyüpsultan / İSTANBUL

3. Bids shall be delivered to the address given below on or before August 15th, 2022 at
14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.
4. The detailed notice "Invitation for Bids ", which includes the minimum qualification
requirements required to participate this tender, can be accessed from the web address below.
Republic of Turkey
Governorship of Istanbul
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)
Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyolu Cad. No: 6 Üsküdar/İSTANBUL
Phone : +(90) (216) 505 55 00
Fax

: +(90) (216) 225 04 85

E-mail : info@ipkb.gov.tr,
Web

: www.ipkb.gov.tr
7168/2/1-1
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İHALEYE DAVET (İD)
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”
(CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-01)
1. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan İstanbul’daki
Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden
yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
(CEB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National
Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - (CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-01)
İstanbul İlinde 5 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-01

S. No

İlçesi

1

Beykoz

2

Beykoz

3

Beyoğlu

4

Beyoğlu

5

Kartal

Bina Adı
Bozhane İlkokulu
Bozhane Mahallesi Bakkal Çıkmazı No: 1
Beykoz / İSTANBUL
Kaynarca Anaokulu
Kaynarca Mah.Yüzyıl Cad. No: 16
Beykoz / İSTANBUL
Hasköy Ortaokulu (A-B Blok)
Kulaksız Mah. Hasbahçe Sok. Dilnihat Özyeğin
Lisesi Blok No: 2 İç Kapı No: 1
Beyoğlu / İSTANBUL
İstiklal İlkokulu (A-B Blok)
İstiklal Mah. Ali Kabuli Cad. No: 22
Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
Medine Tayfur Sökmen İlkokulu (A-B Blok)
Soğanlık Yeni Mah. Sokullu Mehmet Paşa Sok.
No: 4 Soğanlık Kartal / İSTANBUL

3. Teklifler, aşağıda verilen adrese 28 Temmuz 2022 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar
teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
4. İhaleye katılmak için gerekli olan minimum yeterlilik şartlarını içeren ayrıntılı “İhaleye
Davet Metni”ne aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6 34692
Üsküdar/İSTANBUL/ TÜRKİYE
Tel
: +(90) (216) 505 55 00
Faks : +(90) (216) 225 04 85
E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web : www.ipkb.gov.tr
7169/1/1-1
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RESMÎ GAZETE
İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
“EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”
(CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-02)
1. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan İstanbul’daki
Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının güçlendirilmesinde ve yeniden
yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının
anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
(CEB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National
Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
İnşaat Sözleşme Paketi - (CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-02)
İstanbul İlinde 3 adet eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım
işi gerçekleştirilecektir.
İhale Paketi

S. No

İlçesi

1

Çatalca

Bina Adı
Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu
Kestanelik Mah. Doğanyurt Sok.
Çatalca / İSTANBUL
Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

CEB3-WB3-GÜÇL-ONAR-02

2

Çatalca

Ovayenice Mah. Semazen Cad.
Çatalca / İSTANBUL
Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi

3

Gaziosmanpaşa

Karadeniz Mah. Mehmet Akif Cad. No: 161
Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

3. Teklifler, aşağıda verilen adrese 01 Ağustos 2022 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar
teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.
4. İhaleye katılmak için gerekli olan minimum yeterlilik şartlarını içeren ayrıntılı “İhaleye
Davet Metni”ne aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.
Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6 34692
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel

: +(90) (216) 505 55 00

Faks

: +(90) (216) 225 04 85

E-mail : info@ipkb.gov.tr
Web

: www.ipkb.gov.tr
7169/2/1-1
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4 KISIM 14 KALEM 17 ADET LABORATUVAR MALZEMESİ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden:
Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı ihtiyacı 4 Kısım 14 Kalem 17 Adet Laboratuvar Malzemesinin ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek
şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacaktır.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin
ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan
paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması
zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif
edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname
ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 30/06/2022 Perşembe Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme
Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda
belirtilecektir.
5-Teklif edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
6-Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda
belirtilecektir.
7-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
8-İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açıktır.
9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesini (g) bendi gereğince
istisna kapsamındadır.
İhale Kayıt No : 2022/622677
7149/1-1
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MUHTELİF BAĞLANTI ELEMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Muhtelif Bağlantı Elemanları 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 Numarası

: 0372 259 47 75 -0372 259 19 00

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve
Satın Alınabileceği Yer

: 1-TTK

Satınalma

Dairesi

Başkanlığı

Mithatpaşa

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat
Caddesi) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin Verileceği Yer

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK

e) Elektronik Posta Adresi

: nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin
a) Dosya No

: 2211032

b) İKN

: 2022/604806

c) Niteliği, Türü, Miktarı

: Muhtelif Bağlantı Elemanları (138 kalem)

ç) Teslim Yeri

: Malzemelerin teslim yeri TTK Makina İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü
ambarlarıdır.

d) İşe Başlama Tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7. Gün.

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi

: Teslim süresi 60 takvim günüdür.

f) İhale Dokümanı Satış Bedeli : 150,00 Türk Lirasıdır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati

: 01.08.2022 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,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun

kapsamındaki

idarelere

taahhüt

edilenler

dışında

yurt

dışında

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
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,

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

20 Haziran 2022 – Sayı : 31872

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
8- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.
10- Teklif ve Sözleşme Türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş
kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme düzenlenecektir.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (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.
6966/1-1
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MÜBADELE İLANI
Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Sayfa : 47

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

20 Haziran 2022 – Sayı : 31872

7170/1-1

20 Haziran 2022 – Sayı : 31872

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Artvin İl Özel İdaresinden:
Yusufeli Yerleşim Yerindeki Her Türlü Yapı Sınıfı Yapılarının Hurda Karşılığı Yıkımı
(Moloz Nakli Hariç) İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesine göre Kapalı teklif
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı
: Artvin İl Özel İdaresi
b) Adresi
: Dere Mahallesi Atatürk Caddesi Defterdarlık Binası
No: 1/B Kat: 4 İl Encümeni Toplantı Salonu - Merkez/
ARTVİN
c) Telefon, Faks Numarası ve
e-posta Adresi
: 0 466 212 1791-92 Fax :0466 212 7638
2- İhale Konusu Yapım İşinin
a) Adı
: Artvin ili Yusufeli İlçesi Yusufeli Barajı göl alanı
içerisinde kalacak olan Yusufeli Yerleşim Yerindeki Her
Türlü Yapı Sınıfı Yapılarının Hurda Karşılığı Yıkımı
(Moloz Nakli Hariç) İşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Yusufeli Yerleşim Yerindeki Her Türlü Yapı Sınıfı
Yapılarının Hurda Karşılığı Yıkımı (Moloz Nakli Hariç)
İşi
c) Yapılacağı/
Teslim Edileceği Yer
: Artvin ili Yusufeli İlçesi
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Dere Mahallesi Atatürk Caddesi Defterdarlık Binası
No: 1/B Kat: 4 İl Encümeni Toplantı Salonu Merkez/
ARTVİN
b) Tarihi ve Saati
: 01/07/2022 11:00
c) Son Teklif Verme Tarih,
Saat, Adresi
: 01/07/2022-11:00 - Dere Mahallesi Atatürk Caddesi
Defterdarlık Binası No: 1/B Kat: 4 İl Encümen Toplantı
Salonu - Merkez/ARTVİN
4- İhale Muhammen Bedelleri, Geçici Teminat, Kesin Teminat ve Ek Teminata İlişkin Esaslar
a) Muhammen Bedel
: 51.800.000,00 TL
b) Geçici Teminat
: Muhammen Bedelin en az % 3 ü kadar
c) Kesin Teminat
: İhale üzerine kalan yükleniciden teklif edilen bedel
üzerinden %10 oranında sözleşme öncesi alınır.
d) Ek Kesin Teminat
: İhale üzerine kalan yükleniciden 500.000,00 TL
sözleşme öncesi alınır.
İsteklilerin ilk teklifi sözlü olarak alındıktan sonra Muhammen bedel üzerinden açık
artırma suretiyle sözlü teklif verilecektir. Sözlü olarak verilen teklifler teklif eden tarafından
imzalanacaktır. Minimum artış pey tutarı 300.000,00 TL’dir.
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5- İhaleye Katılabilme Şartları
5.1. Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;
a) Nüfus cüzdan fotokopisi
b) İkametgâh belgesi.
c) İmza Beyannamesi. (Noter Onaylı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir
yapılmış)
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair dekont.
f) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son 15 gün içinde alınmış)
g) SGK Borcu yazısı (İhalenin yapıldığı ay içerisinde alınmış)
h) İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri Görme Belgesi
i) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
j) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi
k) Gerçek kişi olması halinde kendinin ve vekili varsa vekilinin de adli sicil kaydı
olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)
l) İhale konusu iş veya benzer işlere ait (Kesin Kabulü yapılmış Kamu Kurum veya Özel
Sektörde tek seferde sözleşme karşılığı yapılmış bina yıkım vb… işleri) ilk teklif bedelinin %10
içeren belge
5.2. Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;
a) Ticaret sicil gazetesi. (Aslı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış)
b) İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir
yapılmış)
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi. (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış,)
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair dekont
f) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son 15 gün içinde alınmış)
g) SGK Borcu yazısı (İhalenin yapıldığı ay içerisinde alınmış)
h) İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri Görme Belgesi
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
(Noter Onaylı)
j) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi
k) Tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişilerin ve vekili varsa
vekilinin de adli sicil kaydı olmadığına dair belgeleri (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)
l) İhale konusu iş veya benzer işlere ait (Kesin Kabulü yapılmış Kamu Kurum veya Özel
Sektörde tek seferde sözleşme karşılığı yapılmış bina yıkım vb….. işleri) tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyimini gösteren belge.
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6- İhaleye Katılamayacak Olanlar
a) İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan
şekilde getirenler.
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı
olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.
c) İhaleye yabancı istekli katılamaz.
d) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
e) SGK ve Vergi Limit üstü borcu olanlar ihaleye katılamaz.
7- Diğer Hususlar
a) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
b) Yüklenici tarafından ifa edilen yıkım hizmeti ile ilgili mevzuat gereği ödenmesi gerekli
tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından sözleşme öncesi Artvin İl Özel İdaresi Mali
Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.
c) İhtilafların çözüm yeri: Artvin Mahkemeleri ve İcra daireleridir.
d) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir İhale dokümanına, İl Özel İdaresi
adresinden ulaşılabilir. Artvin İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğüne 10.000,00 TL (on bin)
yatırılarak (Çarşı Mahallesi İnönü Caddesi Eski Defterdarlık Binası No: 2 Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü Merkez/ARTVİN) adresinden temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale
dokümanının satın alınması zorunludur.
e) İlanda yer almayan hususlar için İdari ile Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
f) İdare uygun fiyat tespitinde ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7183/1-1

—— • ——
KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliğimiz
esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde
olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir.
İhale kayıt numarası*
: 2022/503045
1- İdarenin
a) Adresi
: Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: ± % 20 toleranslı 35.000 Ton Kireç Taşı temini,
Fabrika Stok sahasına nakliyesi ve istiflenmesi
b) Teslim yeri
: Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 01.07.2022 Cuma günü, Saat 10:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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,
b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı
beyannamesi,
e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş Deneyim Belgesi;
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu alım veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen
bedelin % 30’undan az olmamak iş deneyim belgesi.
4.2.2. İşletme Ruhsatı
4.2.3. İşletme İzin Belgesi
4.2.4. RAPOR- İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir
olduğunu belgelendirecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan
alınmış ve kimyasal özelliklerini gösteren T.Ş.F.A.Ş Şeker Enstitüsünden veya fabrikalarımız
laboratuvarlarından alınmış rapor olacaktır.
4.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: “Kireç Taşı istihraç ve nakliyesi” veya
“Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde
görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyat teklif olarak verecekler ve ihale sonucu ihale üzerine
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim
günü olmalıdır.
12- İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
13- Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
6967/1-1
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136 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifine ait 136 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1- İdarenin Adresi

: Cumhuriyet Mah. Sahil Sok. No: 19 A/1 Türkoğlu /
KAHRAMANMARAŞ

2- İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 136 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı Yer

: Kahramanmaraş

c) İşe Başlama Tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin Süresi

: 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 173.490.000 TL
f) Geçici Teminatı

:

5.204.700 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151 Cad. No: 154

1. Kat 159 nolu Toplantı

Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve Saati

: 19/07/2022 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri 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 şartların korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda;
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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Cumhuriyet Mah.
Sahil Sok. No: 19 A/1 Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 1000 TL
karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7165/2-1
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TEMSAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA - ENERJİ PERFORMANS
SÖZLEŞMESİ İHALE EDİLECEKTİR
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den:
1. İKN NO: 2022/ 604619
2. TEMSAN ANKARA Yerleşkesi İçerisinde Etüt Projesi ve Şartnamede belirtilen işlerin
Enerji Performans Sözleşmesi Tebliği Kapsamında yapılması işi
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Cad. No: 16 Yenimahalle /
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresi Satın Alma Müdürlüğünden 300 TL karşılığında temin
edilebilir.
4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarını, en geç 19 Ağustos 2022 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 4734 / Yapım / Diğer İhale Usulü şeklinde yapılacaktır.
6999/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
85369 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 07.06.2022 tarih ve 784
sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.06.2022 tarih ve
1565/1810 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85369 nolu parselasyon planı 20.06.2022 tarihi
itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır
85369 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:
Etimesgut İlçesi, Orhun (Eski Şehitali) Mahallesi tapulama 1602, 1604, 1607, 1608, 1609,
1610, 1611, 1612, 1620, 2228, 2233, 2236, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244 ve 2253 sayılı
parseller.
İlanen duyurulur.
6995/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 04/02/2022 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/05/2022 tarih ve 1051 sayılı kararı ile tadilen onanan
“Etimesgut İlçesi, Yeni Bağlıca Mahallesi imarın 48311 ada 1 sayılı “Dini Tesis Alanı”
parselinin, 47168 adanın kuzeyinde bulunan park alanına taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği” 20/06/2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7137/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisimizin 02/03/2022 tarih ve 121 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/05/2022 tarih ve 1050 sayılı kararı ile tadilen onanan
“Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 18236 adanın doğusunda bulunan park alanı
içerisinde doğalgaz regülatör alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği” 20/06/2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
7138/1-1
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”
kapsamında Tablo-1’de belirtilen 5 pozisyon için sınav yapılarak azami 10 sözleşmeli personel
alınacaktır.
Tablo-1: İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personelin Unvan ve Pozisyon Dağılımı
POZİSYON UNVANI
Destek Personeli (Temizlik Personeli)
Destek Personeli (Şoför)
Destek Personeli (Boyacı)
Tekniker (Elektrik Teknikeri)
Programcı

ÖĞRENİM
DÜZEYİ
Ortaöğretim
Ortaöğretim
Ortaöğretim
Ön Lisans
Lisans

2020 KPSS PUAN
TÜRÜ
P94
P94
P94
P93
P3

POZİSYON
SAYISI
4
2
2
1
1

I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.
3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan
lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları
için KPSS P(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan,
KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan
sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.
5- Adaylar sadece bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Birden fazla pozisyon
unvanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi
kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı
feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler
söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.
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B. ÖZEL ŞARTLAR
1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına
sahip olmak.
c) Bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan
adayların atanabilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden
alacakları, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibarenin de yer aldığı sağlık kurulu raporunu
Başkanlığa sunmaları gerekir.)
2- Destek Personeli (Şoför)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
c) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan
psikoteknik belgesine sahip olmak.
ç) SRC2 belgesine sahip olmak.
3- Destek Personeli (Boyacı)
a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler
tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesine sahip olmak.
4- Tekniker (Elektrik Teknikeri)
a) Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtımı,
elektrikli cihaz teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektronik teknolojisi ön lisans
bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
5- Programcı
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans
düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına
ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi
olmak.
b) En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
c) Tercihen, .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.
II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1- Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın internet sitesinin Duyurular bölümünden
temin edilebilir).
2- Başvuru şartlarına uygun KPSS puan belgesinin kopyası.
3- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devletten alınabilir).
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devletten alınabilir).
5- Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi (e-Devletten alınabilir).
6- Adli sicil belgesi (e-Devletten alınabilir).
7- SGK tescil ve hizmet dökümü belgesi (e-Devletten alınabilir).
8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir).
9- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen
sertifikasının kopyası.
10- Destek Personeli (Boyacı) pozisyonu için İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki
Yeterlilik Kurumu veya Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı belgesinin
kopyası.
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11- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi (arkalı-önlü), psikoteknik
belgesi ve SRC2 belgesinin kopyası.
12- Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile
ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders
aldığını gösterir belge veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın kopyası.
13- Programcı pozisyonu için YDS veya dengi puan belgesinin kopyası.
14- Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikasının kopyası.
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1- Başvurular, Başkanlığın Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145 Balgat/Çankaya/ANKARA
adresindeki ana hizmet binasına elden veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada yaşanacak
gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.
2- Giriş sınavı başvuruları 20 Haziran Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 04 Temmuz
Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir. Başvuru süresinden sonra Başkanlığa ulaşacak başvurular
dikkate alınmayacaktır.
3- Başvuru evrakı eksik olan adayların başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu durumda
olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata
olduğunu fark eden adaylar ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını yenilemek
zorundadırlar.
4- Adaylar, ilanda yer alan puan türlerinden iki veya daha fazlasına sahip iseler ancak bir
puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla tercihte
bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardır.
5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru
esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru esnasında ibraz etmeleri
gerekmektedir.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Başvurular sadece, adayların başvurularında ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden
değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın
doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda ibraz edilmemiş olan hiçbir bilgi veya
belge değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Başvuru şartlarını taşıdığı değerlendirilen adaylar, her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak
üzere KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak olup, Tablo-1’de belirtilen
pozisyon sayılarının 10 katı aday giriş sınavına davet edilecektir. Bunlardan en düşük KPSS
puanlı aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. Bu ilanda
belirtilen şartları sağlamayan başvurular reddedilecektir.
3- Değerlendirme neticesinde geçici sonuçlar Başkanlığın internet sitesinde (www.ytb.gov.tr)
ilan edilecektir.
4- Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde
Başkanlığa dilekçe ile yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
5- Başvuru sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının ardından kesinleşen
başvuru sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.
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6- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak
olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
V. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
1- Destek Personeli ve Tekniker pozisyonları için sadece sözlü sınav; Programcı
pozisyonu için ise yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
2- Yazılı sınav konuları Tablo-2’de belirtilen şekilde olacaktır.
Tablo-2: Yazılı Sınav Konuları
POZİSYON
Programcı

YAZILI SINAV KONULARI
- Programlama dilleri
- Web tasarımı ve grafik
- Veri tabanı yönetimi
- İşletim sistemleri

3- Sözlü sınavda adaylar her bir komisyon üyesi tarafından;
a) Pozisyona ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ifade yeteneği ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
4- Üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav
puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava
katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ
1- Sadece sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden
70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı
eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.
2- Yazılı ve sözlü sınav yapılacak pozisyonlar için, yazılı sınav 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir ve en az 70 puan alan tüm adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü
sınavda ise 100 tam puan üzerinden 70 puan adaylar, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve
her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek
adaylar belirlenir. Sözlü sınav puanı eşit olan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır.
3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen
adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde
dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle
boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
: Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
E-posta
: sinav@ytb.gov.tr
İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr
Telefon
: +90 312 218 42 40
7088/1-1
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden
karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 18 adet sözleşmeli
personel alınacaktır.
POZİSYON
KODU

POZİSYON

ADET

CİNSİYETİ

001

Tekniker

1

ERKEK

002

Tekniker

1

ERKEK

003

Teknisyen

2

ERKEK

004

Teknisyen

1

ERKEK

005

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi

3

ERKEK

006

Destek
Personeli
(Şoför)

2

ERKEK

007

Destek
Personeli
(Temizlik)

8

ERKEK

NİTELİKLER
* Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri,
Elektronik Teknolojisi veya Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Önlisans programından mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Yükseköğretim Kurumlarının Peyzaj ve Süs Bitkileri
Yetiştiriciliği, Bitki Koruma veya Tarla Bitkileri Önlisans
Programından mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Orta öğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik
Teknolojileri bölümü mezun olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Orta öğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi bölümü mezun
olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
* Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
* 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
* 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına
engel durumu olmamak.
* Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
* E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğine
17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
* Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık
ve benzeri engelleri bulunmamak.
* Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
* Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık
ve benzeri engelleri bulunmamak.

BÜTÇE
BİRİMİ
Özel
Bütçe
Özel
Bütçe
Özel
Bütçe
Özel
Bütçe

Özel
Bütçe

Özel
Bütçe

Özel
Bütçe

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Balıkesir Üniversitesinin Balıkesir ili dışında
teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar Balıkesir Merkez Kampüs veya görevlendirilecekleri
Üniversitemize bağlı birimlerin olduğu ilçede ikamet edecektir.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve
belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman
belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
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3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda
bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran
adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Adaylar başvuruları ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün
içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Postadaki geçikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile
yapılan başvurular ile faks ve internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.)
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/
sertifika.
6- Daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için
gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş
günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek
kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan ve/veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen
belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
0 266 612 14 00 Dahili
: 101420-101432- 101455-101418
Mail Adresi
: idariper@balikesir.edu.tr
6946/1-1
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı
olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama
kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1- İlanda yeralan Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren
15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2- Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.
3- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde
ikamet etmek zorundadır.
5- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS
sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel
adresinde yayınlanmıştır)
6- İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital
ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir.
7- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi.
(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma
Eserini belirteceklerdir)
(x) 3- Özgeçmiş
(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora, Profesör-Doçent adayları
için Doçentlik Belgesi)
(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)
6- Sabıka Kaydı (1 adet)
(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (2 adet)
(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital
olarak)
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi
Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar; Profesör kadrosu adayları
6 adet, Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak)
teslim edecektir.
NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden
istenmeyecek olup BUAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin
son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.
BİRİM

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ÖZEL EĞİTİM

ANABİLİM DALI

ZİHİN ENGELLİLER
EĞİTİMİ

KADRO ÜNV.

DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ

K.D.

2

AD.

AÇIKLAMA

1

Üstün yeteneklilerin fen
eğitimine yönelik doktora
yapmış olmak. Üstün
yeteneklilerde bilimsel
muhakeme, STEM ve bilimsel
söylem üzerine çalışmaları
olmak.

6997/1/1-1
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Genel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca)
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(6) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı
dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca)
(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak
ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim
kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya
sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine
göre yapılacaktır.
- Bursa Uludağ Üniversitesi dışından müracat edecek tüm adayların Bursa Uludağ
Üniversitesi yatay geçiş şartlarını sağlamış olmaları gerekmektedir. Yatay geçiş şartlarını
sağlamayan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilerek değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi
kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en
az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
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(5) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her
program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu
için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az
dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz
internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.
- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere
şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik
yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından
yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

1

1

1

1

AÇIKLAMA

ÖĞRETİM
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

GÖREVLİSİ
(Uygulamalı

Ortodonti alanında
uzmanlığını almış olmak.

Birim)
ÖĞRETİM
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PEDODONTİ

GÖREVLİSİ
(Uygulamalı

Pedodonti alanında
uzmanlığını almış olmak.

Birim)
Geleneksel Türk Sanatları,
İslam Tarihi ve Sanatları,
Türk İslam Sanatları, Sanat
GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK
SANATLARI

Tarihi alanlarından birinde

ÖĞRETİM
HAT

GÖREVLİSİ

4

1

Tezli Yüksek Lisans veya
Doktora yapmış olmak. Hat

(Ders Verecek)

Sanatı konusunda
çalışmalarını ve yetkinliğini
belgelendirmek.
Ziraat Mühendisliği Lisans
programından mezun olmak.
Yüksek Lisans ve Doktora
KARACABEY
MYO

BİTKİSEL VE
HAYVANSAL

ÖĞRETİM
ORGANİK TARIM

ÜRETİM

GÖREVLİSİ

eğitimini Tarım Ekonomisi
4

1

(Ders Verecek)

Alanında yapmış olmak.
Tarım Politikası, Doğal
Kaynaklar ve Çevre
Ekonomisi alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora derecesini İşletme

KARACABEY

YÖNETİM VE

MYO

ORGANİZASYON

ÖĞRETİM
İŞLETME YÖNETİMİ

GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)

alanında almış olmak.
2

1

Çeşitlilik, eşitlik, yönetim
uygulamalarının transferi ve
örgütsel söylem konularında
çalışmalar yapmış olmak.
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Üniversitelerin Bilgisayar
Mühendisliği bölümünden
mezun olmak. Bilişim
Uygulamaları anabilim
dalında tezli yüksek lisans
REKTÖRLÜK (Bilgi
REKTÖRLÜK

REKTÖRLÜK

İşlem Daire
Başkanlığı)

yapmış olmak.

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
(Uygulamalı

Yükseköğretim kurumlarında
4

1

en az 5 yıl çalışmış olmak.
Belgelendirmek koşulu ile

Birim)

kurumsal ölçekte web
yazılım projesi geliştirmiş
veya uygulamış olmak.
Rektörlük Bilgi İşlem Daire
Başkanlığında
görevlendirilmek üzere.
Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve
Enformasyon, Arşivcilik veya
Kütüphanecilik lisans

REKTÖRLÜK

REKTÖRLÜK

REKTÖRLÜK

ÖĞRETİM

(Kütüphane ve

GÖREVLİSİ

Dokümantasyon Daire

(Uygulamalı

Başkanlığı)

Birim)

programlarının birinden
4

1

mezun olmak ve bu alanların
birinde Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak. Rektörlük
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Başkanlığında
görevlendirilmek üzere.
Doktora eğitimini Biyoloji
(Botanik) alanında yapmış

TEKNİK

PARK VE BAHÇE

BİLİMLER MYO

BİTKİLERİ

PEYZAJ VE SÜS

ÖĞRETİM

BİTKİLERİ

GÖREVLİSİ

YETİŞTİRİCİLİĞİ

(Ders Verecek)

olmak. Peyzaj ve Süs
1

1

Bitkileri Yetiştiriciliği
Programında öğretim
elemanı olarak çalışmış ve
en az iki yıl ders vermiş
olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ

KULAK, BURUN VE
BOĞAZ
HASTALIKLARI

ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
(Uygulamalı

1

1

1

1

uzmanı olmak.

Birim)
ÖĞRETİM

TIP FAKÜLTESİ

Kulak, Burun ve Boğaz

DAHİLİ TIP

İÇ HASTALIKLARI

GÖREVLİSİ

BİLİMLERİ

(YOĞUN BAKIM)

(Uygulamalı

İç Hastalıkları uzmanı
olmak, Yoğun Bakım Yan
Dal uzmanı olmak.

Birim)
ÖĞRETİM
TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP

TIBBİ

GÖREVLİSİ

BİLİMLERİ

MİKROBİYOLOJİ

(Uygulamalı
Birim)

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı
olmak.
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Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora derecesini Maliye

YENİŞEHİR
İBRAHİM ORHAN
MYO

PAZARLAMA VE DIŞ
TİCARET

alanında almış olmak.

ÖĞRETİM
DIŞ TİCARET

GÖREVLİSİ

2

1

Gümrük birliği, mali riskler
ve maliye politikası

(Ders Verecek)

konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Fizik Bölümü veya Fizik
Mühendisliği Bölümü Lisans
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

FİZİK

GENEL FİZİK

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

5

1

mezunu olmak ve Fizik
Anabilim Dalında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor
olmak
Kimya Bölümü lisans

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

mezunu olmak ve Kimya
5

1

Anabilim Dalında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor
olmak
Veteriner Fakültesi mezunu

VETERİNER
FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK
KLİNİK BİLİMLER

DOĞUM VE
JİNEKOLOJİSİ AD.

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

olmak. Doğum ve Jinekoloji
5

1

alanında doktora yapıyor
olmak ve ders aşamasında
olmak.

SINAV TAKVİMİ
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ
: 20.06.2022 Pazartesi
SON BAŞVURU TARİHİ
: 04.07.2022 Pazartesi
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 07.07.2022 Perşembe
GİRİŞ SINAV TARİHİ
: 19.07.2022 Salı
SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ
: 22.07.2022 Cuma
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Dilekçe
- Fotoğraf (1 adet )
- Özgeçmiş (1 adet)
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)
- Sabıka Kaydı (1 adet)
- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi (1 adet) (E-Devlet üzerinden barkotlu olarak
alınabilir.)
- Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (1 adet)
- Öğrencilik durumunu gösterir belge (*)
- Yabancı Dil Belgesi (1 adet) (*)
- ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (1 adet)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar
getireceklerdir.)
- Alanlarında tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge (*)
(*) İstenen Birim ve Ünvanlar İçin
6997/2/1-1
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör
ve Doçent kadrolarına) alınacaktır. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini
31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
* Profesör kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten
dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi,
özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik
belgesinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla
alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı
(6) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda
bulunulması gerekmektedir.
* Doçent kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten
dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi,
özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik
ve doktora belgelerinin onaylı sureti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak
kaydıyla alınabilir.), yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt
okunur dört (4) adet CD/DVD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına
başvuruda bulunulması gerekmektedir.
*Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan
Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce
Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme
alınacaktır.
Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24.ve 26. maddelerinde belirtilen
asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve
belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden
öğrenilebilir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik
belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu
okunaklı olmak kaydıyla Hitap Hizmet Dökümünü müracaat belgelerine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.
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*İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak
doğurmayacaktır.
*Doçent kadrosuna profesörler başvuramazlar.
*Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden
Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilebilecektir.
* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.
* Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları
taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak
Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (20.06.2022-04.07.2022)
olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944
DUYURULUR
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI
SAYISI

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI/PROGRAM

UNVANI DRC. SAYISI

NİTELİK
Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı
alanında "Doçent" unvanı almış

1

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

olmak, Sebze yetiştiriciliğinde
genetik kaynaklar, biyoteknoloji,
ıslah ve tohumculuk konularında

Ziraat Fakültesi

çalışmalar yapıyor olmak.

Bahçe Bitkileri

Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı
alanında "Doçent" unvanı almış

2

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

olmak, Sebze yetiştiriciliği ve doku
kültürü ile mantar yetiştiriciliği
konularında çalışmalar yapıyor
olmak.
Doçentliğini İnşaat Mühendisliği

3

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Mühendislik

yıkılması akımının modellenmesi
konusunda çalışmaları bulunmak.

Fakültesi
4

Bilim alanında almış olmak, Baraj

"Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği"
Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

1

bilim alanında Doçentlik unvanı
almış olmak.

5

Fen-Edebiyat
Fakültesi

Süperiletkenlik, Manyetokalorik ve
Fizik

Atom ve Molekül Fiziği Profesör

1

1

Spintronik konularında çalışmaları
olmak.
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Sosyoloji alanında Doçentliğini
6

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi Profesör

1

1

almış olmak ve "Sosyal Hareketler
Sosyolojisi" hakkında çalışmaları
bulunmuş olmak.
Doçentlik unvanını Su Ürünleri

Su Ürünleri Avlama ve

7

İşleme Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

Profesör

1

1

alanında almış olmak, Su Ürünleri
İşleme Mikrobiyolojisi alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Su Ürünleri Fakültesi mezunu
olmak, Doçentlik unvanını Su

8

İç Sular Biyolojisi

Su Ürünleri

Profesör

1

1

Ürünleri alanında almış olmak,
Balıkçılık ve Popülasyon Dinamiği
alanında çalışmalar yapmış

Fakültesi
Su Ürünleri Temel

olmak.

Bilimleri

Su Ürünleri Fakültesi mezunu
olmak, Doçentlik unvanını Su

9

Deniz Biyolojisi

Profesör

1

1

Ürünleri alanında almış olmak, Alg
Kültürü ve Algal Biyoteknoloji
alanında çalışmalar yapmış
olmak.

10

Tıp Fakültesi

11

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun
Bakım Yandal uzmanı olmak.
Karaciğer transplantasyonu
konusunda deneyimli olmak.
Maliye bilim dalında doçent unvanı

12

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama Profesör

1

1

İktisadi ve İdari

konularında çalışmalar yapmış
olmak.

Bilimler

Nicel Karar Yöntemleri alanında

Fakültesi
13

almak, Bütçe ve Mali Planlamalar

Ekonometri

İstatistik

Profesör

1

1

doçent unvanı almış olmak ve
istatistik alanında çalışmalar
yapmış olmak.

14

15

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
İlahiyat
Fakültesi

Hemşirelik

Felsefe ve Din Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği
Din Eğitimi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör

1

1

Hemşireliği alanında Doçent
olmak.

Profesör

1

1
İç Mimarlık alanında yüksek lisans

İç Mimarlık

16

İç Mimarlık

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını İç Mimarlık
Bilim/Sanat alanında almış olmak.

Mimarlık

Doçent unvanını Şehir ve Bölge

Fakültesi
17

ve sanatta yeterlik yapmış olmak,

Şehir ve Bölge

Şehir ve Bölge

Planlama

Planlama

Planlama bilim alanında almış
Doçent

1

1

olmak ve kent tarihi ve kentsel
bellek alanlarında çalışmaları ve
yayınları olmak.
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Göğüs Cerrahisi

19

Çocuk Cerrahisi

20

Doçent
Doçent
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1

1

1

1

Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak.

Doçent

1

1

Tıbbi Patoloji Doçent unvanı almış
olmak, Kemik Yumuşak Doku
Patolojisi ve Nefropatoloji alanında
çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Düşük kilolu bebeklerde kalp
damar cerrahisi deneyimi olması.

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Tıbbi Patoloji
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalp ve Damar

21

Cerrahisi

22
23
Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve

24

Hastalıkları

Dahili Tıp Bilimleri

Doçent

1

Doçent

1

1

1

Avrupa Çocuk Nefroloji Board
sınavını geçmiş olmak ve Ulusal
Çocuk Nefroloji Yeterlilik
belgesine sahip olmak.

Nefroloji)
Ruh Sağlığı ve

26

27

28

Hastalıkları

İletişim
Fakültesi

31

1

1

Toplum ve İletişim alanında
çalışmalar yapmış olmak.

Toplum ve İletişim

Doçent

1

1

Gazetecilik

Basın Yayın Tekniği

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Protohistorya ve Ön
Asya Arkeoloji
Arkeoloji

30

Doçent

Işık tedavisi, Özkıyım, Uyku
Bozuklukları, ölçek uyarlama
konularında çalışmalar yapmış
olmak.

İletişim Bilimleri

29

Protohistorya ve Ön
Asya Arkeoloji

Prehistorya

Fen-Edebiyat
Fakültesi

32

Katıhal Fiziği

Doçent

1

34

İstatistik

Doçentliğini ilgili alandan almış
olmak, medya ve habercilik
alanında çalışmaları bulunmak.
Akademik çalışmalarını
Protohistorya ve Ön Asya
Arkeolojisi alanında yapmış
olmak.
Akademik çalışmalarını
Protohistorya ve Ön Asya
Arkeolojisi alanında yapmış
olmak.
Akademik çalışmalarını Prehistorik
Dönemleri Kapsayan konularda
yapmış olmak.

1

Doçentliğini Fizik Bilim alanında
almış olmak, Manyetokalorik ve
Süperiletkenlik konularında
çalışmaları olmak.
Doçentliğini Fizik Bilim alanında
almış olmak, Nükleer Reaksiyonlar
ve Termolümünesans alanında
çalışmalar yapmış olmak.

Fizik
33

Meme Onkoplastik cerrahi
deneyimi olmak.
Karaciğer transplantasyonu
konusunda deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent unvanı almış olmak,
Başvuru yapacak öğretim üyesinin
en az 5 yıl süre ile lisans/yüksek
lisans düzeyinde ders vermiş
olması.

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Çocuk

25

Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

İstatistik Teorisi

Doçent

1

1

Sayfa : 72
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Matematik ve Fen

Eğitim Fakültesi

Bilimleri Eğitimi

Doktora ve Doçentlik derecesini

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Eğitimi alanında almış olmak.
Doçentliğini Eğitim Psikolojisi
alanında almış olmak.

36

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

37

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

"Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği"
bilim alanında Doçentlik unvanı
almış olmak.
Endüstri Mühendisliği Bilim
alanında Doçent unvanı almış

38

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırma

Doçent

1

1

Fakültesi

olmak, Tesis Yerleşimi ve Yapay
Zeka alanlarında çalışmaları
olmak.
Doçentlik unvanı ile Lisans,
Yüksek Lisans ve Doktora

39

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

derecelerini Bilgisayar Bilimleri
veya Bilgisayar Mühendisliği
alanlarında almış olmak.

40

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi

Doçent

1

1
Muhasebe Anabilim Dalında

41

İşletme

Muhasebe

Doçent

1

1

doçent unvanı almış ve Maliyet ile
Yönetim Muhasebesi alanlarında
akademik çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari
42

Bilimler
Fakültesi

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler

Doçentliğini Siyaset Bilimi bilim
alanından almış olmak;
Siyaset Bilimi

Doçent

1

1

Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar,
Kurumlara Güven ve Siyasal
Partiler üzerine çalışmalar ve
yayınlar yapmış olmak.

43

44

45

46

İlahiyat
Fakültesi
Spor Bilimleri
Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

Doçent

1

1

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Karaisalı Meslek

Mimarlık ve Şehir

Yüksekokulu

Planlama

Harita ve Kadastro

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Ekonometri
bilim alanında almış olmak ve
sağlıkta verimlilik ölçüm yöntemleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

“Spor ve Toplumsal Cinsiyet”
alanında araştırmaları bulunmak.
Harita Mühendisliği alanında
Doçent unvanını almış olmak,
Tıbbi CBS ve Ziraat CBS’si
konularında çalışmaları bulunmak.

47

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi mezunu olmak,
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ve
Islahı alanında "Doçent" unvanı
almış olmak.

Profesör: 15
Doçent: 32

6904/1-1
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Sayfa : 73

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr.
Üyesi alınacaktır.
İlan Tarihi
: 20.06.2022
İlan Bitiş Tarihi : 04.07.2022
AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM/
PROGRAM

UNVAN

İktisadi, İdari
ve Sosyal
Bilimler
Fakültesi

Enformasyon
Teknolojileri /
Yönetim Bilişim
Sistemleri

İktisadi, İdari
ve Sosyal
Bilimler
Fakültesi

ADET

KOŞULLAR

1

- Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformasyon
Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Enformatik, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Yapay
Zekâ Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimlerini tamamlamış olmak.
- Bilgisayar Programlama, Yapısal Programlama,
Nesne Yönelimli Programlama, Algoritma Geliştirme,
Yapay Zekâ, Veri Yapıları, Veri Tabanı, Veri Tabanı
Yönetim Sistemleri, Veri Madenciliği, Python ve R ile
Veri Madenciliği Uygulamaları Geliştirme, Makine
Öğrenmesi, Derin Öğrenme konularında bilimsel
çalışmalar yapıyor olmak ve bu konularda ders verecek
düzeyde uzmanlaşmış olmak.

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

- Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformasyon
Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Enformatik, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Yapay
Zekâ Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimlerini tamamlamış olmak.
- Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kurumsal Kaynak
Planlama, İş Analitiği, İş Zekâsı, İş Analizi, İş Süreçleri
Mühendisliği, Veri Analitiği, Büyük Veri, Veri
Madenciliği konularında bilimsel çalışmalar yapıyor
olmak ve bu konularda ders verecek düzeyde
uzmanlaşmış olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI
• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)
• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,
• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta
Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)
• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,
• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler,
alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,
• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların,
İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)
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• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün
faaliyetler belgelenir.)
BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine
ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Akademik Birime bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve
internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İSTANBUL
6783/1-1

—— • ——
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin
aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar
için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi, iki
adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım
dosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı
belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi,
adli sicil belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), 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, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını
kapsayan dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar, bu başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin
14. maddesi gereğince yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.
Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.
Fakülte

Anabilim Dalı/Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Diş Hekimliği

Restoratif Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Profesör

1
6838/1-1
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Sayfa : 75

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,
A) 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi
kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.
B) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır.
A-1) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr
adresinden temin edilebilir.)
2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim
Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
3- YÖK formatında Özgeçmiş,
4- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,
5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin
fotokopileri
9- ALES Belgesi
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı
belge)
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden
alınan barkodlu belge)
13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge)
ÖNEMLİ NOTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili
mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.
NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR
Duyurulur.
B-1) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçe ve Öğretim
Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler
(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosya ve cd.’yi ilgili yönerge gereği hazırlayacak (5 takım) vermeleri
gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
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PROGRAM

KADRO
SAYISI

Mimari
Restorasyon
Bilgisayar
Programcılığı
Grafik
Tasarımı

1
1
1

UNVAN
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi
Dr. Öğr.
Üyesi

İLAN ÖZEL ŞARTI

ALES
-

Bina Bilgisi alanında doktora yapmış
olmak
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora
yapmış olmak
Sanat ve Tasarım alanında doktora yapmış
olmak
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği veya

4

Aşçılık

1

Dr. Öğr.
Üyesi

-

Gastronomi alanlarından birinde doktora
yapmış olmak ve Gastronomi alanında
bilimsel çalışmaları olmak
Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri,

Bilişim
5

Güvenliği

2

Teknolojisi

Öğretim
Görevlisi

70

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
bölümlerinin birinden lisans mezunu
olmak, ilgili bölümlerin herhangi birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak

6

Ağız ve Diş
Sağlığı

1

Öğretim
Görevlisi

70

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında

7

Aşçılık

1

Öğretim
Görevlisi

lisans mezunu olmak, herhangi bir alanda
70

yüksek lisans yapmış olmak ve aşçılık
alanında belgelendirmek koşuluyla en az
2 yıllık deneyimi olmak.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir
Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile
yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için
gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak İZMİR
SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN
20.06.2022

SON BAŞVURU TARİHİ
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

04.07.2022
05.07.2022

SINAV GİRİŞ TARİHİ
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

06.07.2022
07.07.2022
7077/1-1
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Sayfa : 77

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında;
sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2
nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
1. GENEL ŞARTLAR
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak zorunludur.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93,
ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
1.4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden İşe Alınma başlıklı
Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi

20 Haziran 2022

Son Başvuru Tarihi

4 Temmuz 2022

Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi

1 Ağustos 2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi

https://www.gtu.edu.tr/

Açıklama: Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2.2. BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya
posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan
ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ - GEBZE/KOCAELİ” adresine evraklarını gönderecektir.
- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (262) 605 11 29, 0 (262) 605 11 27,
0 (262) 605 11 22 telefon numaraları ve personel@gtu.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.
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3. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER
İLAN
NO

POZİSYON
ADI/
CİNSİYET

ÖĞRENİM

ADET

SP
202207

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
(Erkek)

Ortaöğretim
(Lise ve
Dengi)

10

SP
202208

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
(Erkek)

Önlisans

8

ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve
açık alanlarda çalışmasına engel durumu
olmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak,
(Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın
kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az
olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik
hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
-Önlisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P93) en az 60 puan almış olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve
açık alanlarda çalışmasına engel durumu
olmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak,
(Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın
kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az
olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik
hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.
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SP
202209

Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
(Erkek)

Lisans

4

SP
202210

Destek
Personeli
(Temizlik
Hizmeti-Kadın)

Ortaöğretim
(Lise ve
Dengi)

5

SP
202211

Destek
Personeli
(Şoför-Erkek)

Ortaöğretim
(Lise ve
Dengi)

1

SP
202212

Destek
Personeli
(AşçıErkek/Kadın)

Önlisans

2
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-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
-Lisans mezunu olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P3) en az 60 puan almış olmak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve
açık alanlarda çalışmasına engel durumu
olmamak,
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu
arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak,
(Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın
kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az
olmaması gerekmektedir.)
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik
hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P94) en az 40 puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Açık ve kapalı alanda temizlik hizmetleri
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir hastalığı bulunmamak,
-Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P94) en az 60 puan almış olmak,
-D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-Psikoteknik belgesi almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir hastalığı bulunmamak.
-Yükseköğrenim kurumlarının aşçılık bölümü
önlisans mezunu olmak,
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS-P93) en az 60 (altmış) puan almış olmak,
-Belgelendirmek kaydıyla en az 2000 kişilik
“toplu yemek üretimi ve yerinde üretim”
konusunda hizmet veren kamu kurum/kuruluş
veya özel firmalarda aşçıbaşı veya aşçı veya usta
olarak en az 5 (beş) yıl süreyle görev yapmış
olmak,
-Hijyen Belgesi sahibi olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
tamamlamış veya 35 yaşından gün almamış
olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir hastalığı bulunmamak.
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4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.),
- Özgeçmiş,
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
- Tecrübe Belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için - Görev yapılan kamu kurum/
kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.)
- Hijyen Belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için)
- NVİ Adres Kaydı (e-Devletten alınabilir.)
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu
belgeler kabul edilir.)
- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi
pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık
kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden
kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
5.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
5.2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
5.3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları
iptal edilecektir.
5.4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
6.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile
pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu
olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
6.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6.3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı
kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını
sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek
adaylar sırası ile çağırılacaktır.
6.4. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
6.6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup
kişilere ayrıca yazılı TEBLİGAT yapılmayacaktır.
6.8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
6895/1-1
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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. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak
şartıyla:
DOÇENT kadrosuna 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

/

Yüksekokul

Müdürlüğüne

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.
NOT : Tıp Fakültesinde ilan edilen kadrolara müracaat eden öğretim üyeleri
Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan afiliasyon protokolü kapsamında afiliye
olan hastanelerde görevlendirilecektir.
İlan Tarihi

: 20.06.2022

Başvuru Tarihi

: 20.06.2022

Son Başvuru Tarihi

: 04.07.2022
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BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim
Dalı

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
alanında doçentlik unvanı almış olup;
anne sütü ve emzirme ile ilgili
çalışması olmak.

2

Sivil Havacılık
Yüksekokulu

Havacılık
Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

3

1

Doktora derecesini Havacılık
Yönetimi veya Hava Trafik Kontrol
alanında almış olmak.

3

Teknik Bilimler
Meslek
Yüksekokulu

Tasarım Bölümü

Grafik Tasarımı
Programı

Doktor
Öğretim
Üyesi

2

1

Grafik Tasarımı veya Resim-İş
Eğitimi alanında doktora yapmış
olmak. Ekspresyonizm
(Dışavurumculuk) ve Gravür Sanatı
ile ilgili çalışmaları olmak.

4

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Doktorasını yapmış olup,
profesyonellik algısı ve ağrı ile ilgili
çalışmaları olmak.

5

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik
Bölümü

Cerrahi Hastalıklar
Hemşireliği Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Hemşirelik Anabilim dalında doktora
eğitimini tamamlamış olup; basınç
yarası ve ECMO ile ilgili çalışmaları
olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Bölümü

Sosyal Bilgiler
Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Doktora eğitimini Sosyal Bilgiler
Eğitiminde tamamlamış olup; değer
eğitimi, sosyal bilgiler öğretimi
üzerine çalışmaları olmak.

7

Bulancak
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu

Uluslararası
Ticaret ve
Finansman
Bölümü

Uluslararası Ticaret
ve Finansman
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

İşletme alanında doktora yapmış
olup; bankacılık, gayrimenkul yatırım
ortaklığı, çok kıstaslı karar verme
teknikleri konularında çalışmaları
olmak.

1

1

Diş Hekimliği Çocuk Diş Hekimliği
(Pedodonti) bilim alanında uzmanlık
yapmış olmak. Flor salan kompozit
restoratif materyallerinin fiziksel
özellikleri üzerine çalışmış olmak.

4

8

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Pedodonti Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

9

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Periodontoloji
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Diş Hekimliği Periodontoloji bilim
alanında doktora veya uzmanlık
yapmış olmak.

10

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Acil Tıp Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Acil Tıp uzmanı olup, toksikolojik
aciller ile ilgili çalışmaları olmak

11

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Kulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
uzmanı olup, uyku endoskopisi ve
uyku hastalıkları, otoloji üzerine
çalışmaları olmak.

12

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi
Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Genel Cerrahi uzmanı olup,
kolorektal cerrahi alanında
çalışmaları olmak

13

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

İç Hastalıkları
Anabilim Dalı (Genel
Dahiliye B.D.)

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olup, COVID19 ile ilgili çalışması olmak.

14

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı
olup, zehirlenmelerle ilgili çalışması
olmak.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09
Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim
görevlileri alınacaktır.
İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi
: 20/06/2022
Son Başvuru Tarihi
: 04/07/2022
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 12/07/2022
Giriş Sınavı Tarihi
: 21/07/2022
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 01/08/2022
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.
İLAN
NO

BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

UNVAN

ADET

1

Gediz Sağlık
Hizmetleri
MYO

Eczane
Hi̇zmetleri

Eczane
Hi̇zmetleri

Öğretim
Görevlisi
(Ders Verecek)

1

Simav Sağlık
Sağlik Bilgi
Öğretim
Bi̇lgi̇sayar
Sistemleri
Hizmetleri
Görevlisi
Teknoloji̇si̇
MYO
Teknikerliği (Ders Verecek)

1

2

DERECE ALES

ÖZEL ŞARTLAR

SAY
70

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

5

SAY
70

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak.
İleri Teknolojiler alanından en az tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl
Yükseköğretim Kurumlarında görev
yapmış olmak.

4

3

Tavşanlı
Sağlık
Hizmetleri
MYO

Dişçilik
Hizmetleri

Di̇ş Protez
Teknoloji̇si

Öğretim
Görevlisi
(Ders Verecek)

3

4

SAY
70

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu
olmak.

4

Kütahya
MYO

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

Anestezi

Öğretim
Görevlisi
(Ders Verecek)

2

6

SAY
70

5

Kütahya
MYO

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

Anestezi

Öğretim
Görevlisi
(Ders Verecek)

1

6

SAY
70

Hemşirelik lisans mezunu olmak.
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında
en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Hemşirelik lisans mezunu olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
alanında en az tezli yüksek lisans yapmış
olmak. Belgelendirmek şartıyla 2 yıl yoğun
bakım tecrübesine sahip olup, bunun en
az 6 ayını çocuk yoğun bakımında yapmış
olmak.

Genel ve Özel Şartlar:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden
yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı
70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki
esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
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- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun
eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu
dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu
kullanılacaktır.
Muafiyet:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:
1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin
aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere
yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme
alınmayacaktır.
Birim

Kütahya Meslek Yüksekokulu
Gediz Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Simav Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
Kütahya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km. Kütahya /
Merkez (Tıp Fakültesi Binası)
Tel: 0 (274) 260 00 43-44-45-46
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Kütahya Karayolu 3. Km. Gediz MYO Yerleşkesi Gediz / KÜTAHYA Tel: 0 (274) 413 01 15
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Simav Dr. İbrahim Naci EREN Yerleşkesi Simav/Kütahya Tel: 0 (274) 513 64 65
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres : Yeni Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan Cd. No 2 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA Tel : 0 (274) 615 00 01

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi
gerekmektedir.
4-İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların
ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6- Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu. (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,
6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya
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eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı
dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)
7- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet
çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
8- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,
9- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik
belgesi,
11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı
Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
12- Alanında İş Tecrübe Belgesi,
13- Onaylı hizmet belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış
olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
14- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin www.ksbu.edu.tr/ adresinden
ulaşılabilir.
7124/1/1-1

—— • ——

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet
Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi
(İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
-İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
-Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı
bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.
-Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda
bulunacaklardır.
S.
No.

Birimi

Bölümü

Program

Unvanı

1
Simav Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

2

Bilgisayar
Teknolojisi
Bölümü

Sağlık Bilgi
Sistemleri
Teknikerliği
Programı

Adet

Derece

1

1

1

1

Dr. Öğr.
Üyesi

Açıklamalar

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak.
Doktora yapmış olmak.
Biyomedikal uygulamalar konularında çalışmaları
olmak.
Belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl
Yükseköğretim kurumlarında görev yapmış
olmak.
Grafik bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu
olup, medya tasarım alanında doktora veya
sanatta yeterlilik yapmış olmak.
Belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl
Yükseköğretim kurumlarında görev yapmış
olmak.
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim
modelinin uygulandığı Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama
kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.
İstenen Belgeler:
- Başvuru dilekçesi,
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge
verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil
kaydı” bulunmadığını gösterir barkodlu belge,
- Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-Devlet
uygulaması üzerinden alınacak barkodlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet
belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter
tasdikli sureti.,
- Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkodlu belge,
- Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:
Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını,
yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini
kapsayacak şekilde hazırlanmış 1 adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik
(PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent
ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve
Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi
gerekmektedir.
Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren
belge;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği
dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması,
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî
seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan
fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı
olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili
merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
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Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı
Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya
denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği
Bölümleri için 15 gün içerisinde; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
ve Makine Mühendisliği Bölümleri için 25 Temmuz 2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese
şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped
Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine
ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.
BÖLÜM/
FAKÜLTE

ANABİLİM
DALI

KADRO
UNVANI

SAYI

AÇIKLAMA
Doktora veya Doçentliğini Gelişim Psikolojisi
alanında tamamlamış olmak. Bu alanda, SCI,
SSCI gibi indexli dergilerde ulusal ve

Psikoloji

Profesör

1

uluslararası yayın yapmış olmak. Ebeveynlik,
ebeveyn-çocuk ilişkisi, çocuklarda sosyal ve
duygusal gelişim, mizaç gelişimi gibi
konularda bilimsel çalışmalar yürütmüş olmak
tercih nedenidir.
Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış
olmak; bu alanda bilimsel çalışmalar, ulusal ve

Dr.
İktisadi İdari

Psikoloji

Öğretim

2

Üyesi

ve Sosyal

uluslararası yayınlar yapmış olmak. Özellikle
ahlak ve ahlak kuramları ya da sosyal biliş gibi
alanlarda çalışmalar yürütüyor olması tercih

Bilimler

nedenidir.

Fakültesi

Doktora derecesini iktisat alanında almış
olmak; mikro iktisat veya ekonometri alt
alanında çalışmalar yapmış olmak;

Dr.
Ekonomi

Öğretim

1

Üyesi

matematiksel ve niceliksel yöntemler,
mikroekonomi, endüstriyel organizasyon ve
finans/finansal iktisat konularında ders
verebilecek olmak; bu alanlarda uluslararası
endeksli dergilerde yayın yapmış olmak.
Yüksek lisans veya doktora derecesini

Dr.
İşletme

Öğretim
Üyesi

1

pazarlama alanında almış olmak, sürdürülebilir
pazarlama ve gıda pazarlaması alanlarında
ulusal ve uluslararası yayınları olmak
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İktisadi İdari
ve Sosyal
Bilimler
Fakültesi

İşletme

Dr.
Öğretim
Üyesi

1

Eğitim
Fakültesi

İlköğretim
Matematik
Öğretmenliği

Profesör

1

Sanat Tasarım
ve Mimarlık
Fakültesi

İç Mimarlık

Dr.
Öğretim
Üyesi

1

ElektrikElektronik
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

İnşaat
Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar
Mühendisliği

Profesör

1

Makine
Mühendisliği

Profesör

1

Mühendislik
Fakültesi
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İşletme alanında lisans, yüksek lisans veya
doktora derecesine sahip olmak, Yönetim
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yapay
Zeka Uygulamaları, Büyük Veri Analitiği, Veri
Madenciliği, Sosyal Ağ Analizi, Sistem
Analizi, Bilgi ve Ağ Güvenliği konularında
yurtdışı prestijli akademik dergilerde yayınları
olmak, Tercihen yüksek lisans veya doktora
derecesini yönetim bilişim sistemleri veya
bilgisayar mühendisliği bölümlerinden almış
olmak
Doktorasını Matematik Eğitimi alanında
yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası
bilimsel çalışma ve yayınları olmak, K12
seviyesinde öğretmenlik deneyimi olmak ve
lisansüstü program geliştirme, ders verme ve
araştırma projeleri yönetme konularında
deneyimli olmak tercih sebebidir.
Lisans derecesini İç Mimarlık, Doktora
derecesini İç Mimarlık veya Mimarlık
alanlarından birinde yapmış olmak
Mobil iletişim, telekomünikasyon teorisi, yeni
nesil mobil haberleşme sistemleri (5G, 6G)
konularında çalışmaları ve yayınları bulunmak.
Analog ve sayısal haberleşme, haberleşme
teorisi, kablosuz haberleşme alanlarında dersler
verebiliyor olmak.
İnşaat Mühendisliği lisans derecesi almış
olmak, doktorasını Yapı Anabilim Dalında
yapmış olmak; Yapı Statiği, Betonarme Yapılar
ve/veya Yapı Malzemesi gibi dersleri
verebilecek olmak. Yapı mühendisliği
konularında sektörel ve akademik çalışmaları
olmak.
Doktora çalışmasını iletişim teorisi ve
sistemleri alanında yapmış olmak. Hata tespit
etme, düzeltme, kodlama, veri depolama ve
bilgi ve iletişim kuramı alanlarında araştırma
çalışmaları ve yayınlar yapmış olmak. Sayısal
devreler, bilgisayar mimarisi, bilgi kuramı,
dağıtık sistemler, sinir bilim, kauntum
bilgisayarlar, veri analiz ve yönetimleri gibi
dersleri yürütebiliyor olmak.
Doktora çalışmasını Makina Mühendisliği
alanında yapmış olmak. Akustik ve mekanik
titreşimler alanında, malzemelerin akustik,
mekanik ve viskoelastik özelliklerinin
belirlenmesi konularında araştırma çalışmaları
ve yayınlar yapmış olmak.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr
7070/1/1-1
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup
ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin
web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.
FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM

KADRO

KADRO

DALI

UNVANI

SAYISI

Sanat
Tasarım ve
Mimarlık

Mimarlık

Mimarlık

Araştırma
Görevlisi

ÖZEL ŞARTLAR
Lisans derecesini

1

Mimarlık alanından almış
olmak

Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği
Eğitim

İngilizce

İngiliz Dili

Araştırma

Fakültesi

Öğretmenliği

Eğitimi

Görevlisi

lisans mezunu ve/veya
1

İngilizce Öğretmenliği
yüksek lisans/doktora
öğrencisi olmak.

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi
: 20 Haziran 2022
Başvuru Tipi
Son Başvuru Tarihi

: Şahsen/Posta
: 20 Temmuz 2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ön Değerlendirme Tarihi

: www.mef.edu.tr
: 21 Temmuz 2022

Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi

: 22 Temmuz 2022
: 25 Temmuz 2022

EĞİTİM FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi
: 20 Haziran 2022
Başvuru Tipi
Son Başvuru Tarihi

: Şahsen/Posta
: 20 Temmuz 2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
Ön Değerlendirme Tarihi

: www.mef.edu.tr
: 22 Temmuz 2022

Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi

: 25 Temmuz 2022
: 27 Temmuz 2022

GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten
en az 70.0 puan almış olmak
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS) en az 85.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almış olmak,
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4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu kararıyla belirlenir.
UNVAN ŞARTLAR
1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana
ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2. Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa
o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
- Başvuru dilekçesi
- YÖK formatlı özgeçmiş
- Lisans Diploması
- Öğrenci Belgesi
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 85 puan veya
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış
olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından
Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)
- Lisans transkript belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
Belgelerin

asılları

veya onaylı

suretleri

müracaat

sırasında ibraz edilecektir.

Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.
MUAFİYET
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş
hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve
yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya
çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında
merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitimöğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı
kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr
7070/2/1-1
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve
değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
KOD NO
01

02

03

04

UNVANI
Büro
Personeli
Büro
Personeli

Büro
Personeli

Destek
Personeli

BİRİMİ

ADEDİ

İdari ve Mali
İşler Daire

4

Başkanlığı
İdari ve Mali
İşler Daire

1

Başkanlığı

1

Başkanlığı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
lisans programlarının birinden mezun olmak.

Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo ve
Televizyon, Radyo-TV lisans programlarının birinden mezun olmak.
- Cinsiyeti Erkek olmak.
- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

İdari ve Mali
İşler Daire

- Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,

- Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-

İdari ve Mali
İşler Daire

ARANILAN NİTELİKLER

1

Başkanlığı

- Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl matbaa alanında çalışmış olmak ve
ilgili alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
- Cinsiyeti Erkek olmak.
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

05

Destek
Personeli

İdari ve Mali
İşler Daire

- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
8

engelleri bulunmamak,
- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,

Başkanlığı

- Cinsiyeti Erkek olmak.
- Üniversitemiz Koyulhisar Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere;
06

Destek
Personeli

İdari ve Mali
İşler Daire

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
1

- MEB'den Onaylı Kaloriferci Sertifikası Sahibi olmak,
- Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl kaloriferci olarak çalışmış olmak ve aynı

Başkanlığı

süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
İdari ve Mali
07

Tekniker

İşler Daire

1

Başkanlığı
08

Diğer Sağlık

Üniversitesi

Personeli

Hastanesi

1

- Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi veya Sahne ve Gösteri Sanatları
Ses Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- Perfüzyon lisans programından mezun olmak.
- Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

09

Diyetisyen

Üniversitesi
Hastanesi

1

- En az 500 (beş yüz) saat unlu gıdalar üzerine eğitim almış olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl alanında çalışmış olmak ve ilgili
alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

10

Eczacı

Üniversitesi
Hastanesi

1

- Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezun olmak.
- Kinezyolojik bantlama ile Dil ve Konuşma Bozuklukları Kapsamlı Eğitimi

11

Fizyoterapist

Üniversitesi
Hastanesi

1

Sertifikalarına sahip olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl alanında çalışmış olmak ve ilgili
alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
- Cinsiyeti Kadın olmak.
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Fizyoterapist

Koruma ve
13

14

15

16

Üniversitesi
Hastanesi

İşler Daire

Görevlisi

Başkanlığı

Sağlık

Üniversitesi

Teknikeri

Hastanesi

Spor
Uzmanı

Spor
Uzmanı

1

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezun olmak.
- Ergonomi Eğitimi ile Pelvik Taban Değerlendirme ve Tedavisi Sertifikalarına
sahip olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl alanında çalışmış olmak ve ilgili
alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
- Cinsiyeti Kadın olmak.

3

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek.
- 170 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki
rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 13’ten az olması.
(Örneğin 70+15=85'ten fazla, 70-13=57'ten az olmaması gerekmektedir.)
- Cinsiyeti Erkek olmak.

5

- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl Anestezi Teknikeri
olarak çalışmış olmak ve ilgili alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış
olması gerekmektedir.
(Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi,
Ameliyathane dışı Anestezi uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere)

1

- Yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren
bölümlerinden mezunu olmak,
- En az Gümüş Cankurtaran Belgesine sahip olmak,
- En az 2 (iki) yıl yüzme antrenörlüğü ya da havuz cankurtaranlığı yapmış
olmak,
- Cinsiyeti Erkek olmak.

1

- Yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren
bölümlerinden mezunu olmak,
- En az Gümüş Cankurtaran Belgesine sahip olmak,
- En az 2 (iki) yıl yüzme antrenörlüğü ya da havuz cankurtaranlığı
yapmış olmak,
- Cinsiyeti Kadın olmak.

1

- Meslek Lisesi ve dengi okul mezun olmak,
- Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl ahşap doğrama ve montaj alanında
çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması
gerekmektedir.

1

- Meslek Lisesi ve dengi okul mezun olmak,
- Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı alanında
çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması
gerekmektedir.

1

- Meslek Lisesi ve dengi okul mezun olmak,
- Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl asansör bakım-onarım alanında
çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması
gerekmektedir.

İdari ve Mali

Güvenlik

İdari ve Mali
İşler Daire
Başkanlığı

İdari ve Mali
İşler Daire
Başkanlığı

İdari ve Mali
17

Teknisyen

İşler Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali

18

Teknisyen

İşler Daire
Başkanlığı
İdari ve Mali

19

Teknisyen

İşler Daire
Başkanlığı
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NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe
ilişkin hizmetleri sağlamak.
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda
görevlendirme yapılabilecektir.
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TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar,
laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere,
masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri
sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı
temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj
bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde
ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda
görevlendirme yapılabilecektir.
GENEL ŞARTLAR
* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
* 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında
KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate
alınacaktır.
* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla
olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
* Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylarda KPSS (B Grubu) puan sırası esas
alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her bir kadronun 10 (on) katı kadar aday
sözlü sınava çağrılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
* Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için başvuru bitim tarihi
itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak, diğer pozisyonlara başvuran adaylar için başvuru
bitim tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
* Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
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* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
* Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
* Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle
temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel
Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı
vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki
başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve
nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru
bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân
edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
* Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr
adresinde yayımlanacaktır.
* Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde
yayınlandığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları
tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
* İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin
www.cumhuriyet.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre
içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
* Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, söz
konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).
2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir).
3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK Dökümü
veya Hizmet Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir).
5) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi, aslı görülerek
fotokopisi alınacaktır).
7131/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Galata Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri

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.
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