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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoro-

loji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklen-

miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yeni koronavirüs (COVİD 19) salgını kaynaklı zorlayıcı

nedene bağlı olarak 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 280 inci mad-

desinin üçüncü fıkrası kapsamında elde edilen gelirde meydana gelen azalma nedeniyle, döner

sermaye kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin aylık ve mali haklarına öncelik verilmek

suretiyle, zorunlu giderlerin karşılanmasını teminen yeni koronavirüs (COVİD 19) salgınının

ortadan kalktığı tarihe kadar merkezi yönetim bütçesinden döner sermaye bütçesine kaynak

aktarılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı bu-

lunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/3/2013 28586

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Ağustos 2020
PERŞEMBE

Sayı : 31212



Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinden:
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ BİYOMALZEME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Biyomalzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyo-

malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyomalzeme Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; biyomalzeme, doku mühendisliği, rejeneratif tıp ko-

nularında ve ilgili tüm alanlarda eğitim ve öğretim verecek bilimsel araştırma imkânlarını ha-
zırlamak, her düzeyde araştırmacı ve eğitici yetiştirilmesine katkı sağlamak, Mühendislik ve
Tıp Fakülteleri başta olmak üzere Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul,
uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği
yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde alandaki eğitim ve araştırma verimliliğini ar-
tırmak, yüksek kaliteli araştırmaların sürdürülmesini sağlamak, medikal sektöre ve diğer araş-
tırmacılara danışmanlık hizmeti vermek, gerekli analizleri yapmak ve bilimsel çalışmaların
ürüne dönüşmesine olanak sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak üze-

re ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağ-
lamak.

b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren mühendislik, tıp ve diğer alanlarda araştır-
macı ve akademisyen yetiştiren fakülte ve yüksekokullar başta olmak üzere, eğitim ve öğretim
birimlerinin ihtiyaç duyduğu biyomalzeme uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altya-
pıyı hazırlamak.
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c) Ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek ve
Merkez üyelerinin düzenlenen toplantılara katılımını desteklemek.

ç) Üniversite öğrencilerinin Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu
amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, süreli ve süresiz yayınlar yap-
mak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

e) Rektörün ve Yönetim Kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda diğer faaliyetlerde
bulunmak.

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, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve
geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(3) Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür, Rektöre bilgi vermek
kaydı ile görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Mü-
dürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
c) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak. 
ç) Merkezin bir önceki yıl içinde yapmış olduğu faaliyetleri içeren yıllık faaliyet rapo-

runu hazırlamak.
d) Merkezin bir sonraki yıl için yapacağı çalışmalar ile ilgili olarak çalışma programını

hazırlamak.
e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların ku-

rulmasına ilişkin teklifleri Yönetim Kurulunun ve Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırla-

mak.
g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bu-

lunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında gö-
revlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. 
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(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine de toplanabilir. Kararlar toplantıya katılan-
ların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış
sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda Müdürün hazırladığı öneriler konusunda kararlar almak.
b) Merkezin bir önceki yıl içinde yapmış olduğu faaliyetleri içeren yıllık faaliyet rapo-

runu onaylamak ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin bir sonraki yılda yapacağı çalışmalar ile ilgili olarak Müdürün sunduğu

çalışma programını onaylamak ve Rektöre sunmak.
ç) Müdürün, Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyon-

ların kurulması hakkındaki önerisini incelemek ve Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını incelemek

ve Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
f) Merkezin personel ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede Merkez faa-

liyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri, konu ile ilgili kamu kuruluşlarının ilgili tem-
silcileri ve biyomalzeme alanıyla ilgilenen diğer kuruluşların temsilcilerinden Yönetim Kuru-
lunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen  en az beş, en fazla sekiz üyeden oluşur.
Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda
danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır; kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

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 görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni-

versitesi Rektörü yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 16 – (1) Her ders için ders koordinatörü atanır. Ders koordinatörü ders tanım
ve uygulama bilgilerini, ders kazanımlarını ve program yeterliliklerini temin edecek şekilde
hazırlar. Ölçme faaliyetleri, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının
elde edilmesi ders koordinatörü tarafından yapılır.

(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri akademik takvimde belir-
lenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir. Her yarıyılda
en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere dersin yürütülmesine bağlı olarak gerekli sayıda
dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav tarihi akademik takvimde Senato tarafın-
dan belirlenir.

(3) Öğrencilerin aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etme
zorunlulukları vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve
değerlendirilir. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafın-
dan dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan
edilir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına
giremezler.  Dersin devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki yıl
bu derse devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin; dersin yarıyıl içi sınavı, kısa sınav,
uygulama, proje ve benzeri çalışmalarına katılmaları zorunludur. İnternet destekli olarak verilen
örgün dersler ile uzaktan öğretim programlarına ait derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam
koşulları ve devam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dönemin ilk
haftasında internet ortamında ilan edilir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki derslerden bazıları, yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan-örgün öğretim karma
şekilde verilebilir.

(5) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin
ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınav-
larda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak
Senato tarafından tespit edilir.

(6) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak
yapılan ara sınavların ölçme-değerlendirme sonuçlarını, sınavların yapılıp teslim edildiği tarihi
takip eden en fazla beş iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek suretiyle öğrencilere
ilan eder.

(7) Yarıyıl içi ara sınavlarının fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edile-
cek mücbir sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Mücbir sebepler Senato tarafından
belirlenir. Ancak çift anadal/yandal öğrencilerine sınav çakışması dolayısı ile çift anadal/yandal
dersleri için mazeret sınav hakkı verilir.

(8) Dönem sonu ve bütünleme sınav programları, akademik takvimde ilan edilen sınav
dönemi başlamadan önce internet ortamında ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer,
gün ve saatte yapılır.

a) Dönem sonu sınavı değerlendirmesi, dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı
tarafından o dersin dönem sonu sınavı tarihini takip eden en fazla beş iş günü içinde yapılır ve
öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.

b) Yarıyıl içi ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının fakülte ve yüksekokul yönetim
kurullarınca kabul edilecek mücbir sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Mücbir se-
bepler Senatoca belirlenir. Ancak çift anadal öğrencilerine sınav çakışması dolayısı ile çift ana-
dal dersleri için mazeret sınav hakkı verilir.
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(9) Dönem sonu ve bütünleme ölçme faaliyetleri uygulaması aşağıda belirtilen şekilde
yapılır:

a) Dönem sonu sınavı değerlendirmesi, dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı
tarafından o dersin dönem sonu sınavı tarihini takip eden en fazla beş iş günü içinde yapılır ve
öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.

b) Dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının mazereti yoktur. Yarıyıl içi ara sı-
navlarının ve dönem sonu sınavlarının fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edi-
lecek mücbir sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Mücbir sebepler Senatoca belirlenir.
Ancak çift anadal öğrencilerine sınav çakışması dolayısı ile çift anadal dersleri için mazeret
sınav hakkı verilir.

c) Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme ko-
şullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarih-
lerde bütünleme sınavı yapılır.

ç) Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer. Bütünleme
sınavına giren öğrencinin başarı notu, dersin bağıl değerlendirmesindeki harf-not aralıkları ay-
nen kullanılarak hesaplanır ve transkriptine işlenir.

d) Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav
puanı geçerli kalır.

e) Bütünleme sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç gün içinde dersin
koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri otomasyon sistemine girilir ve
ilan edilir.

(10) Bir dersin, dönem sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların ra-
kamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü
ve/veya öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar
çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak dekanlığına/müdürlüğüne ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına teslim edilmesi gerekir.

(11) Başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

“Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu puanının (bü-
tünleme sınavına girmiş ise bütünleme sınavı puanının)  belirli oranlarda katkısından oluşur.”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
“Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı
notlarının ilanını takip eden en fazla üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe
ile yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik değişikliği kapsamındaki hükümler 2020-2021

eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/4/2017 30037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/7/2017 30129
2- 27/2/2018 30345
3- 18/10/2018 30569
4- 23/12/2019 30987
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES puanı, anasanat dalları prog-
ramlarında sanatta yetenek sınavı puanı, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri prog-
ramlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortala-
ması, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu gibi Senatoca belirlenen değerlendirme ölçütleri ve
oranlarına göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir. Ancak Konser-
vatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul
eden programlarının anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta ye-
terlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı
aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat
puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.” ibaresi “olmak koşuluyla diğer de-
ğerlendirme ölçütleri Senato tarafından belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tara-
fından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.  Ancak,
konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğ-
renci kabul eden programlarının anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı
aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavından 60’tan az ol-
mamak üzere Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında da ALES şartı aranmaz. Bu kapsam-
daki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan
türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato
tarafından bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden
aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru
yapabilirler. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara
dahil edilir”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşa-
ğıdaki cümleler eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimli-
ğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvu-
rularında ALES şartı aranmaz. Bu kapsamdaki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun
olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten
düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından bir puan belirlenir ve ilgili programın
şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeter-
lik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler. İlan edilen puan, puan türüne ba-
kılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

“(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanı is-
tenilmesi halinde ALES puanının %50’si, ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not orta-
lamasının %50’si olmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri Senato tarafından belirlenir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya temel tıp pua-
nının %50’si, olmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik programlarına giriş notunun belirlenmesinde, sanatta yetenek sı-
navı puanının %50’si olmak koşuluyla diğer değerlendirme ölçütleri Senato tarafından belir-
lenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Özel öğrenci olarak kabul edilenler  Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı

payı/öğrenim ücretini öderler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitünün internet sayfasında

ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda
listeler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri
ile birlikte ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Kesin kayıt usulü ve istenen belgeler
Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya
salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla
iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya
salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla
iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ancak afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya
salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla
iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/9/2016 29825

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/1/2018 30309

2- 22/3/2018 30368

3- 11/11/2019 30945

4- 11/3/2020 31065
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ SALÇA VE BENZERİ ÜRÜNLER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/19)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, domates salçası, biber salçası, domates püresi, bi-

ber püresi ve domates/biber bazlı yemeklik ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üre-

tilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya

arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, domates salçası, domates püresi, biber salçası, biber püresi,

karışık salça, domates veya biber bazlı olan yemeklik ürünleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ, ketçabı kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Biber püresi: Biber pulpunun tekniğine uygun olarak işlenmesi ile üretilen ve suda

çözünür kuru madde miktarı (briksi), ilave tuz hariç en az %9, en çok %15 olan ürünü,

b) Biber salçası: Taze, olgun, sağlam, kırmızı renkli, acı veya tatlı biberlerin iyice yı-

kanıp ezildikten sonra ısıtılarak usulüne göre kabuk, çekirdek, lif gibi maddelerinden ayrılarak

ya da ayrılmaksızın elde edilen biber pulpunun ilave tuz hariç briksi en az %18 oluncaya kadar

koyulaştırılan ve fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilen ürünü,

c) Domates püresi: Domates (Lycopersicum esculentum P.Mill) pulpunun tekniğine uy-

gun olarak işlenmesi ile üretilen ve ilave tuz hariç briksi en az %7, en çok %20 olan ürünü,

ç) Domates salçası: Domates bitkisinin olgun, sağlam, kırmızı renkli ve taze meyvele-

rinin parçalandıktan sonra tekniğine uygun olarak kabuk, çekirdek ve lif gibi parçalarından ay-

rılarak elde edilen domates pulpunun ilave tuz hariç en az %28 brikse kadar koyulaştırılmasıyla

elde edilen ve fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilen ürünü,

1) İkili (duble) konsantre salça: Domates pulpunun tekniğine uygun olarak işlenmesi

ile üretilen ve ilave tuz hariç briksi en az %28 olan, fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilmiş

ürünü,

2) Üçlü (triple) konsantre salça: Domates pulpunun, tekniğine uygun olarak işlenmesi

ile üretilen ve ilave tuz hariç briksi en az %36 olan, fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilmiş

ürünü,
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d) Domates/biber bazlı yemeklik ürünler: Ana bileşeni domates ve/veya biber olan, do-

mates salçası/püresi ve/veya biber salçası/püresi ihtiva eden, tat, kıvam ve aroma geliştirmek

amacıyla bitkisel yağ, baharat ve benzeri yenilebilir bileşenler ilave edilerek veya edilmeksizin

üretilen, yemeklik karışım, sos ve benzeri isimlerle piyasaya arz edilen ürünleri,

e) Karışık salça: Domates salçası ve biber salçasının 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30

oranlarında karıştırılması ve ilave tuz hariç en az %28 brikse kadar koyulaştırılması ile elde

edilen ve fiziksel yollarla dayanıklı hale getirilen ürünü,

f) Pulp: Meyve veya sebzenin suyu ayrılmaksızın; soyularak veya bütün olarak, yeni-

lebilen kısımlarının ezilmesi ile elde edilen ürünü,

g) Siyah leke: Domates salçası ve domates püresinin işlenmesi esnasında, üretim hata-

ları sonucu oluşan ve ürünün kendisine ait olan yanık ürün parçaları veya uygun olmayan ham-

madde kullanılmasına bağlı olarak meyvenin bünyesinde oluşmuş siyah küfler ile domates

meyvesi dışında yaprak, sap ve yeşil kısımların yanmış parça veya parçacıklarının oluşturduğu

lekelerden 0,8 mm’den büyük olanları,

ğ) Yabancı madde: Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılmasına izin

verilen maddelerin dışındaki gözle görülebilen her türlü maddeyi,

ifade eder.

Ürün özellikleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özellikler aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler kendine has renk, tat ve kokuda olur, yabancı tat ve

kokuda olmaz, yabancı madde içermez.

b) Domates salçasında siyah leke miktarı en çok 7 adet/10 g, domates püresinde ise en

çok 5 adet/10 g olur.

c) Domates salçasının ve domates püresinin Hunter renk değeri (a/b) 1,8’den az olamaz.

Domates salçası ve domates püresi için Hunter renk analizi, 12 brikste gerçekleştirilir. Domates

püresinde briks değeri 12’den düşük ise; analiz ürünün kendi briks değerinde gerçekleştirilir.

ç) Karışık salçada, siyah leke ve Hunter renk değeri kriterleri aranmaz.

d) Domates salçasının ve domates püresinin invert şeker miktarı, toplam kuru maddede

kütlece %40 (m/m)’tan az olamaz. Biber salçası ve biber püresinin invert şeker miktarı, toplam

kuru maddede kütlece en az %35 (m/m), en çok %70 (m/m) olur. Karışık salçada invert şeker

miktarı, toplam kuru maddede kütlece en az %36,5 (m/m) olur.

e) Domates salçasında ve karışık salçada Howard küf sayımında pozitif alan sayısı

%60’ı geçemez.

f) Domates salçası, biber salçası, domates püresi ve biber püresinde toplam asitlik mik-

tarı; susuz sitrik asit cinsinden, toplam kuru maddede kütlece %10’dan (m/m) fazla olamaz.

g) Domates salçası, biber salçası, domates püresi ve biber püresinde %10’luk HCl’de

çözünmeyen kül oranı, toplam kuru maddede %0,3’ten (m/m) fazla olamaz.
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ğ) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde tuz miktarı, hammaddenin doğasından ge-

len tuz miktarı da dâhil olmak üzere toplam kuru maddede kütlece %5’i geçemez. Bu Tebliğ

kapsamında yer alan ürünlerde hammaddenin doğasından gelen tuz miktarı, toplam kuru mad-

dede kütlece %3’ü geçemez.

h) Domates salçası ve domates püresinde pH değeri en az 3,9; en çok 4,6 olur. Biber

salçasının pH değeri en az 4,1; en çok 5,0 olur. Karışık salçalarda pH değeri en az 4,0; en çok

4,7 olur.

ı) Domates salçasının likopen miktarı en az 350 mg/kg olur. Karışık salçada likopen

miktarı, karışıma ilave edilen domates salçası ile orantılı olur. Domates bazlı yemeklik ürün-

lerde likopen miktarı 250 mg/kg’ı geçemez.

i) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere asitliği düzenlemek amacıyla limon ve/veya misket

limonu suyu ve/veya limon ve/veya misket limonu suyu konsantresi ilave edilebilir.

j) Salça olmadığı halde tüketicilere salça izlenimi verebilecek domates bazlı yemeklik

ürünler 20,0 briksin üzerinde, biber bazlı yemeklik ürünler 15,0 briksin üzerinde üretilemez

ve piyasaya sürülemez.

Katkı maddeleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri

için 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda

Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere aroma verici ve aroma verme özel-

liği taşıyan gıda bileşenleri ilave edilmez.

Bulaşanlar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları

için 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Pestisit kalıntıları

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları

için 25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Ko-

deksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Hijyen

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler için 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve

28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik

Kriterler Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Enzimler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler için gıda enzimlerinin kulla-

nımı ile ilgili olarak 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
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Beslenme beyanları

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde, sunu-

munda veya reklamında kullanılan beslenme beyanları için 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönet-

meliği hükümleri uygulanır. 

Gıdalara eklenebilecek vitamin, mineral ve belirli diğer öğeler

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere eklenebilecek vitaminler,

mineraller ve belirli diğer öğeler için 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi

Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Ambalajlama

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde 5/4/2018 tarihli ve 30382

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Mal-

zemelere Dair Yönetmeliğe uygun ambalaj malzemeleri kullanılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin yalnızca, hazır ambalajlı olarak perakende

satılmasına izin verilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için ambalaj doldurma oranı, %90’dan (v/v) az ola-

maz.

(4) Domates/biber bazlı yemeklik ürünler en fazla 500 g/ml’lik ambalajlarda son tüke-

ticiye arz edilir.

Etiketleme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde, 26/1/2017

tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Eti-

ketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler ile birlikte aşağıdaki

hükümler uygulanır: 

a) Domates salçası/püresi ve biber salçası/püresi etiketlerinde diğer ürünlere üstünlük

sağlayacak şekilde özel, geleneksel, yöresel, ev tipi, köy tipi gibi ifadeler kullanılmaz.

b) Domates salçalarında “ikili (duble) konsantre” ve “üçlü (triple) konsantre” ifadeleri,

etiket üzerinde ürün adı ile aynı görüş alanında olacak şekilde belirtilir.

c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlerinde, ilave tuz hariç briks miktarı,

ürün adı ile aynı puntoda ve ürün adı ile aynı görüş alanında “en az % ….” şeklinde belirtilir.

ç) Biber salçasına ait ürün etiketi üzerinde, salçanın acı ya da tatlı olduğu ürün adı ile

aynı görüş alanında olacak şekilde belirtilir.

d) Kabuk ve çekirdek gibi maddelerinden ayrılmadan elde edilen biber salçası etiket-

lerinde “kabuk ve çekirdek içerir” ifadesi yer alır.

e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hammaddenin doğasından gelen tuz hariç

olmak üzere dışarıdan tuz ilave edilmesi halinde, ürün etiketlerinde ürün bileşenleri belirtilirken

“ilave tuz kuru maddede % ….” ifadesi yer alır.
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f) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hammaddenin doğasından gelen tuz hariç

olmak üzere dışarıdan tuz ilave edilmemesi halinde, ürün etiketlerinde ürün adı ile aynı görüş

alanında “ilave tuz içermez” ifadesi yer alır.

g) Karışık salçalar, karıştırma oranına göre karışımda fazla olan salçanın adı önce ya-

zılmak şartıyla “domates/biber karışık salça” veya “biber/domates karışık salça” olarak;  do-

mates ve biber salçasının aynı oranlarda kullanılması halinde ise “karışık salça”, “domates/biber

karışık salça” veya “biber/domates karışık salça” şeklinde isimlendirilir.

ğ) Karışık salçaların etiketinde domates ve biber salçasının karışım oranı ürün adı ile

birlikte belirtilir.

h) Domates/biber bazlı yemeklik ürünlerin etiketinde domates veya biber salçası izle-

nimi veren markalar, salça görseli, domates/biber görseli ve benzeri ifadeler ve görseller kul-

lanılmaz. Domates/biber bazlı yemeklik ürünlerin etiketinde gıdanın adı en az 5 mm büyüklü-

ğünde ve aynı renk, aynı punto ve aynı yazı karakterinde olur. 

Taşıma ve depolama

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin depolanması ve taşınma-

sında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

Numune alma ve analiz yöntemleri

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönet-

melik hükümlerine göre numune alınır. Numuneler, uluslararası kabul görmüş analiz metotla-

rına göre analiz edilir.

İdari yaptırım

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996

sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari

yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19 – (1) 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği (Tebliğ No: 2014/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda

işletmecileri tarafından bu Tebliğin yayımı tarihinden önce üretilen, etiketinde domates veya

biber salçası izlenimi veren markalar, salça görseli, domates/biber görseli ve benzeri ifadeler

ve görseller kullanılmayan domates/biber bazlı yemeklik ürünler 31/12/2020 tarihine kadar pi-

yasada bulunabilir. Domates/biber bazlı yemeklik ürünler 31/12/2020 tarihinden sonra bu Teb-

liğ hükümlerine uygun olarak piyasaya arz edilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/6/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan  “3/6/2011 tarihli ve

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 9 uncu maddesi” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

446 ncı maddesi” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan

“Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 

“c) 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa,

4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Ya-

yınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 20/6/2013 tarihli ve

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik

Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanuna, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hak-

kında Kanuna, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu

kanunların ikincil düzenlemelerine, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Dü-

zenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan ikincil

düzenlemeler ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere

ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlar.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2017 30088

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212



13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "2 Kalem Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130,00 TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 25.08.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6216/1-1 
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MEYDAN TEMİZLİK HİZMETLERİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmetleri işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2020/411176 

1-İdarenin 

a-) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b-) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c-) Faks No : 0 354 441 10 18 

2-İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Yozgat Şeker Fabrikası 2020/2021 Kampanya 

Döneminde toplam 28 işçi ile Fabrikamız tesislerinde 

doldurma-boşaltma, silolardan pancar yüzdürme ve 

temizlik işleri hizmeti işidir. 

b-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c-) İşin Süresi  : Yozgat Şeker Fabrikası 2020/2021 kampanya dönemidir. 

(± 20 toleranslı 105 gün) 

3-İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 25.08.2020 - Saat 14:30 

4-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6174/1/1-1 
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FABRİKA BİNASI TEMİZLİK HİZMETLERİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi FABRİKA BİNASI TEMİZLİK HİZMETİ 

(HAM FABRİKA, KAZAN DAİRESİ) işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2020/411191 

1-İdarenin 

a-) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b-) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c-) Faks No : 0 354 441 10 18 

2-İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2020/2021 Kampanya Döneminde 

toplam 22 kişi ile Fabrikamız FABRİKA BİNASI 

TEMİZLİK HİZMETİ (HAM FABRİKA, KAZAN 

DAİRESİ) işi yaptırılacaktır.  

b-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c-) İşin Süresi  : Yozgat Şeker Fabrikası 2020/2021 kampanya dönemidir. 

(± 20 toleranslı 105 gün) 

3-İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 26.08.2020 - Saat 14:30 

4-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6174/2/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA 

Hizmeti işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2020/411198 

1-İdarenin 

a-) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b-) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c-) Faks No : 0 354 441 10 18 

2-İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Yozgat Şeker Fabrikası 2020/2021 Kampanya 

Döneminde toplam 30 işçi ile (± % 20 toleranslı) 55.000 

ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık 

Torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına 

verilmesi işidir. 

b-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c-) İşin Süresi  :  2020/2021 kampanya dönemidir. (± 20 toleranslı) 105 

gün 

3-İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 27.08.2020 - Saat 14:30 

4-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6174/3/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İLANI 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 
19. maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/410056 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan 
Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat 
Beşevler/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 215 90 01/3139- 2150478 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
ç) Ön yeterlilik dokümanının 
    görülebileceği web adresi  : www.ankara.edu.tr 
2- Ön yeterlilik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Canlı Hayvan irridasyon Ünitesi, 1 Adet 

Fare-Sıçan barınma sistemi, 1 Adet Deney 
Hayvanları Barkodlama Sistemi, 1 Adet Deney 
Hayvanları Mikrocerrahi Seti, 1 Adet Biyopotansiyel 
Amplifier Seti 

b) Malın teslim edilme/işin 
    yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) İşin süresi : 150 gün 
3- Ön yeterlilik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 
b) Tarihi ve saati : 24.08.2020 saat 10:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 

3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1-Bu maddeye yer verilmemiştir. 
4.3.2-Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler 
4.3.2.1.- Bu maddeye yer verilmemiştir. 
4.3.3.Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 
Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.) 
4.3.3.2. Başka dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi 

halinde geçerli sayılacaktır. 
4.3.3.3. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 
4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir. 
5-  Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
6.1.Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
9-Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 6219/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. İhale 
Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 26.08.2020 Çarşamba 
günü saat 14:00’de yapılacaktır. 

İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

Sıra Adres/Mevkii/Ada/Parsel 

Taşınmazın 
Cinsi/ 

Kullanım 
Şekli 

Bina 
Yüksekliği 

(m) 

Yüzölçümü 
(m2) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (%3) 
(TL) 

1 
Mevlana Mah. Salı Pazarı'nın 

300 m Kuzeyi Talas 
Ada/Parsel: 1624/3 

Kütle Parsel 50,50 750,00 7.000.000 210.000 

İhaleye katılacak isteklilerin; 
A-) GERÇEK KİŞİ İSE; 
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge, 
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek 

yoktur.) 
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 
B-) TÜZEL KİŞİ İSE; 
1-) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi, 
2-) Vergi Levhası 
3-) Şirket ortaklarının/yöneticilerinin isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda 

Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, 
kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi 
C-) ORTAK HÜKÜMLER 
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın 

yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası. 
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname, 
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, 
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (T.Vakıflar Bankası IBAN: TR04 0001 5001 5800 

7299 8732 89) (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının 
dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. 
Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.) 

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza 
beyannamesi, 

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi. 
7-) Dosya alındı makbuzu 
Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 
İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmaz hakkında mesai saatleri içinde 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az 

bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını 
vermeleri gerekmektedir. 5977/1-1 
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ELEKTRONİK DENETLEME (EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 6 YIL SÜRE İLE 

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat İli Sorgun Belediye Başkanlığından: 

Sorgun Belediyesi Trafik Elektronik Denetleme ( EDS) Sistemleri Kurulumu ve 6 yıl süre 

ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin [a] bendine göre kapalı 

teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı No: 1 Sorgun/ 

YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 415 1236 / 0 354 415 3425 

c) Elektronik Posta Adresi : srg@sorgun.bel.tr 

2 - İhale konus işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EDS  sistemlerinin kurulumu 6 yıl süre ile işletilmesi 

b) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün 

içinde teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

c) İşin yapım süresi   : Yüklenici, sözleşme sonrasını takip eden azami 180 

(Yüz Seksen) takvim günü içinde ihalede belirtilen 

Trafik Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak 

işletmeye alacaktır. 

d) İşin süresi      : Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Sorgun Belediyesi 

mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve 

güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin, EDS 

Komisyon Raporunda ve KMZ dosyalarında belirtilen 2 (iki) noktada ortalama hız ihlal tespit 

sistemi , 4 (dört) noktada kırmızı ışık ihlal tespit sistemi , 6 (altı) noktada park ihlal tespit sistemi 

kurulması  ve verilerin Fiber Optik veri transfer yoluyla EDS merkezine aktarılması ve Sorgun 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü birimine teslimi, 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sistemin devreye alınması tarihinden itibaren 6 (altı) yıl süre ile 

sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere; tüm bakım, onarım, 

sistemin 7 (yedi) gün / 24 (yirmi dört) saat çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin ceza 

makbuzuna dönüştürülmesi için gerekli dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli 

çalıştırma işlerinin Yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi “HASILAT/GELİR PAYLAŞIMI 

MODELİ” ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 

yapılması için ihaleye çıkartılmıştır. 

e) İşin yapılacağı yer   : Sorgun Belediyesi sınırları içinde EDS komisyon 

raporunda belirtilen noktalardaki kamera işletim 

sistemleri ve park yerleri. 
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f) İhalenin yapılacağı yer  : Sorgun Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantısı 

Odası 

g) İhale tarihi ve saati   : 01.09.2020 Salı  Günü Saat: 14:30 

h) İşin muhammen bedelini : 5.492.900,00 TL’dir 

3 - İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen 

yeterlilik şartları ve gerekli belgeler: 

3.1. Kanuni ikametgah belgesi, 

3.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

3.3.  Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi 

3.4.  İmza sirküleri, 

3.5.  Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ile yöneticilerinin Bağlı oldukları Ticaret odası ve adli sicil sisteminden İhale yasaklılık belgesi 

Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durum gösterir Ticaret sicil gazetesi 

veya bu hususlar teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

3.7. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

3.8. İstekliler adına vekâletin iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi. 

3.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi 

3.10. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 

3.11. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

3.12. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kanun ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir 

beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 

3.13. Geçici teminata ait belgesi 

3.14. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

3.15 İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

4 - İhale şartnamesi Destek Hizmetleri  Müdürlüğüne  mesai saatleri içinde bedelsiz 

olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 5.000,00(beşbin) TL (KDV DÂHİL) 

şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır. 
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5 - Tekliflerin Hazırlanması: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın 

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 

veya banka teminat mektubu 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. 

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 ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. 

6 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası 

kalmayacak şekilde 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. 

Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter istekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı 

üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı olacak olup, teklif edilen hasılat payı oranları 

üzerinden eksiltme şeklinde olacaktır. %75‘den fazla olan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Kapalı teklif usulü ile hasılat payı oranı üzerinden azaltma (eksiltme) usulü ile yapılacak 

ihalede; geçerli en düşük teklifin üstünde olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden 

sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Eksiltme usulü ile isteklilerden her 

turda indirim yapılması istenecektir. Her turda en az %0,25 puandan az eksiltme yapılamaz. 

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 37. Maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilir. 

7 - Teminata ilişkin esaslar; 

• Tedavüldeki Türk parası, 

• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 

2886 sayılı kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları, 

• Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller. 

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim 

alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri 

verilir. 



13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati 

tedbir konulamaz. 

• Yüklenicinin sözleşmeye bağlı olarak sunacağı kesin teminatın süresi (işbu 

şartnamesinin 5. Maddesi a bendinde belirtilen işin Emniyet Müdürlüğüne tesliminden itibaren  

6yıl işletme süresini kapsayacak şekildedir) 
• Yükleniciye 6 yılın sonunda kesin teminat iade edilecektir. 

8 - Teminat miktarları; 

a. Geçici Teminat Miktarı yaklaşık yatırım maliyetinin en az %3’ü dür (164.787,00 TL) 

b. Kesin teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az %6’sı dır (329.574,00 - TL) 
Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler  2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 26.Maddesinde yazılı olan değerler olarak belirlenmiş  teminatlar teklif dosyası ile 

birlikte idareye sunulmalıdır. 

9 - Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan 
alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu süresiz olacaktır. 

10 - İsteklinin katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter 

tasdikli suretleri ile birlikte en geç 01.09.2020 Salı  Günü saat 14:30’kadar, ihalenin yapılacağı 

adresteki Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri 
gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

11 - Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sorgun Belediye Başkanlığınca imzalanan (2918 

sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek 16. Maddesinin uygulanmasına ilişkin EDS ön protokolü 

uyarınca kurulacak) EDS sistemi tarafından tespit edilen ve Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü 
görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik İhlalleri Tespit Listesindeki Trafik İdari Para Cezaları 

07.09.2016 gün ve  29824 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “6745 Yatırımların Proje Bazında 

Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun 30. Maddesi” hükmü çerçevesinde “Belediyelere ödenecek tutar, elektronik 
sistemlerin yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar %30, sonrasında %15 olarak uygulanır.” 

Söz konusu ihale; ilgili emniyet teşkilatı birimi görevlilerince imzalanıp, onaylanan trafik 

ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki sistem kullanım hizmet 

bedelinin tutarı takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecektir. Sistem kullanım hizmet 
bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre, Yükleniciye belediyece verilecek hasılat 

payı paylaşılmasına dönük olup, Belediye payı olan %30 yatırım oranı %100’ü kabul edilmesi 

esasına göre, istekliler tekliflerini %50'inden fazla olmamak kaydıyla, ihale en düşük oranı teklif 

eden isteklinin üzerine bırakılır. Bu oran yaklaşık maliyeti çıktıktan sonra %15’lik hasılat payında 
da uyarlanmak üzere ihale sözleşme süresince devam ettirilir 

Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir. 

12 - Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince uygun 

bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 6173/1-1 



Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 

 



13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 

 



13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 

 

 



13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 

 

 



13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

PASLANMAZ MİDİLTON ELEĞİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 24 Adet Paslanmaz Midilton Eleği Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 

RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.09.2020 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’te açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6186/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 23, Maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin 
‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır. 

İstekliler başvurularını şahsen İlgili Fakülteye yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda 
 

FAKÜLTE 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Unvanı Sayı Açıklamalar 

İslami İlimler 
Fakültesi 

Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümü İslam Felsefesi 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Felsefe alanında 
yapmış, İslam felsefesi 
alanında çalışmaları olmak. 

 6187/1-1 

http://www.izu.edu.tr/
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:  
DÜZELTME İLANI 

12.08.2020 tarihli 31211 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Prof. Dr. 
İlanımızda düzeltme yapılmış olup son hali aşağıdaki şekildedir. 

DUYURULUR. 
 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Doktorasını İnşaat Mühendisliği, Doçentliğini “İnşaat - 

Yapı” alanında tamamlamış olmak Yapı Malzemesi, 

Çimento ve Seramik konularında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

 6252/1-1 

—— • —— 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
05/08/2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim elemanı alımı ilanımızda; 1045 nolu ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 

İLAN 

NO 
BİRİMİ ABD/ASD/PROG UNVANI DRC ADET 

ALES PUAN 

TÜRÜ 
AÇIKLAMA 

1045 Rektörlük 

Rektörlük /  

Güzel Sanatlar 

Bölümü 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

6 1 Sözel 

Sanat Tarihi Bölümü Lisans Mezunu 

Olmak ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında 

Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 

Yükseköğretim Kurumlarında Ders Verme 

Deneyimine Sahip Olmak. 

 
İlan olunur. 6253/1-1 

—— • —— 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
10/08/2020 tarih ve 31209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Tıp 

Fakültesi Hastanesi Başhekimliğine Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ilanımızdaki aşağıda 
belirtilen 13 nolu unvan kodumuz iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
 

UNVAN 
KODU 

UNVANI ÖĞRENİM DURUMU ADET 
ARANAN 

NİTELİKLER 

13 
Sağlık Teknikeri 

(Biyomedikal Cihaz 
Teknikeri) 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 
önlisans programından mezun 

olmak 
1  

 6223/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6231/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6232/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6153/1/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6153/2/1-1 



13 Ağustos 2020 – Sayı : 31212 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6153/3/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6240/1/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6240/2/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6241/1/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6241/2/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve 
Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde 
belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel 
Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı 
tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. 

2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 
İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 

S.N. BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
UNVAN DER. ADET NİTELİKLER 

1 FEN FAKÜLTESİ 
UZAY BİLİMLERİ 

VE 
TEKNOLOJİLERİ 

UZAY FİZİĞİ PROFESÖR 1 1 
Post AGB Yıldızlarının 
Spektroskopisi üzerinde bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

2 

TEKNİK 
BİLİMLER 
MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

BİTKİSEL VE 
HAYVANSAL 

ÜRETİM 

ORGANİK 
TARIM 

PROFESÖR 1 1 

Veteriner Zootekni ve Hayvan 
Besleme alanında Doçentlik 
unvanı almış olmak. Hayvan 
ıslahı alanında enzimler üzerinde 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

3 FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK GEOMETRİ DOÇENT 1 1 
Taxicab Geometri'de bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

4 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 
JEOLOJİ 

MÜHENDİSLİĞİ 
GENEL 

JEOLOJİ 
DOÇENT 1 1 

Paleosismoloji, aktif tektonik, 
basen analizi ve tektoniği 
konularında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

5 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 
ÇEVRE 

MÜHENDİSLİĞİ 
ÇEVRE 

BİLİMLERİ 
DOÇENT 1 1 

Lisans, yüksek lisans ve 
doktorasını Çevre Mühendisliği 
alanında yapmış olmak, Çevre 
Bilimleri ve Mühendisliği alanında 
Doçent unvanı almış olmak, 
Nanomalzemelerin atıksu 
arıtımında kullanımı ve 
ekotoksikolojik etkilerinin 
belirlenmesi konularında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

6 
EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 
TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 1 

Sınıf eğitiminde bilimsel süreç 
becerileri ve çevre eğitiminde 
disiplinlerarası yaklaşım üzerine 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

7 
GÜZEL 

SANATLAR 
FAKÜLTESİ 

TEMEL EĞİTİM 
TEMEL SANAT 

EĞİTİMİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 1 

Temel sanat eğitimi, algı, uzam, 
imge, buluş yoluyla öğretim 
kavramları üzerine bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

8 
UYGULAMALI 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

YÖNETİM 
BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ 

BİLİŞİM 
YÖNETİMİ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 1 

Bilgisayar Mühendisliği bilim 
dalında doktora yapmış olmak. 
Görüntü işleme, hibrit zeki 
sistemler ve mobil program 
geliştirme konularında bilimsel 
çalışmalar yapmış olmak. 

 6158/1/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili 
hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR:  

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
gerekmektedir. 

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. 

3- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan 
başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan 
edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü 
dikkate alınacaktır. 

4- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan 
başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti 
hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir. 

5- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai 
değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

6- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda 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. 

7- 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 Üniversitemiz Senatosu karar verir. 

ÖZEL ŞARTLAR:  

1- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl 
tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 

2- 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. 

MUAFİYET : 

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. 
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2- Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 

aranmaz. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER  

1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde 

bulunan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.) 

2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda; YÖK Formatında AVES özgeçmiş çıktısı) 

3- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi 

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf 

5- ALES sonuç belgesi 

6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi 

7- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge) aslı veya 

onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir) 

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği 

9- İlanda doktora mezunu olma şartı bulunan birim için Doktora Transkript belgesinin aslı 

veya onaylı örneği 

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik 
belgesi 

11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (Çalışılan kurumdan alınacak ıslak imzalı veya 

elektronik imzalı belge) 

12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış 

olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge) 

AÇIKLAMALAR:  

1- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların 
son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/ 

Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 
sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının 
uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

3- E-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin 
Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız 

belgeler geçersiz kabul edilir. 
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4- Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin 
asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim 
edilmesi zorunludur. 

5- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 

6- İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

İlan Takvimi: 

Başvuru Başlangıç Tarihi 13.08.2020 Giriş Sınavı Tarihi 04.09.2020 

Son Başvuru Tarihi 27.08.2020 Sonuç Açıklama Tarihi 08.09.2020 

Ön Değerlendirme Açıklama 

Tarihi 
01.09.2020 

Sonuçların İlan Edileceği 

İnternet Sitesi 
http://personel.akdeniz.edu.tr/ 

Başvuru Adresi Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.  

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK / UYGULAMALI BİRİM) 

S.

N. 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
UNVAN DER. ADET 

YABANCI 

DİL PUANI 
NİTELİKLER 

1 

KUMLUCA 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK 

CERRAHİ 

HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ 

ÖĞR. GÖR. 

(DERS 

VERECEK) 

3 1 50 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

2 

YABANCI 

DİLLER 

YÜKSEKOKULU 

YABANCI 

DİLLER 
YABANCI DİLLER 

ÖĞR. GÖR. 

(DERS 

VERECEK) 

1 1 90 

İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce 

Öğretmenliği lisans mezunu 

olmak. İngiliz Dili Eğitimi 

alanında doktora yapmış 

olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında doktora sonrası 

en az 10 (on) yıl ders verme 

deneyimine sahip olmak. 

3 

YABANCI 

DİLLER 

YÜKSEKOKULU 

YABANCI 

DİLLER 
YABANCI DİLLER 

ÖĞR. GÖR. 

(DERS 

VERECEK) 

2 1 90 

Rus Dili ve Edebiyatı lisans 

mezunu olmak. Alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Yükseköğretim kurumlarında 

lisans sonrası en az 5 (beş) yıl 

ders verme deneyimine sahip 

olmak. 

4 TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
RADYOLOJİ 

ÖĞR. GÖR. 

(UYGULAMALI 

BİRİM) 

1 1 50 

Radyoloji uzmanı olmak, 

Meme MR görüntüleme 

konusunda deneyimli olmak. 

 6158/2/1-1 

http://personel.akdeniz.edu.tr/
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 
yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.  

 Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör 
ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.  

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web 
sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Program 

Uzmanlık Alanı/Aranılan 

Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık Meslek 

Bilimleri Bölümü 
Farmasotik Kimya AD 

Farmasotik Kimya 

Alanında doktora yapmış 

olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık Fakültesi 

(İngilizce) 

Eczacılık Meslek 

Bilimleri Bölümü 
Farmasotik Kimya AD 

Medikal Kimya Alanında 

doktora yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi. 

Uluslararası Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Tıbbi Farmakoloji AD 

Medikal Farmakoloji 

Alanında doktora yapmış 

olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Pr. 

(İngilizce) 

Yakınçağ Tarihi Alanında 

Doçent unvanına sahip 

olmak 

1 Prof. Dr. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Pr. (İngilizce) 

Siyaset Bilimi Alanında 

Doçent unvanına sahip 

olmak 

1 Doç. Dr. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Pr. (İngilizce) 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Alanında doktora yapmış 

olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği 

Bölümü 

İnşaat Mühendisliği Pr. 

(İngilizce) 

Yapı Mühendisliği 

Alanında doktora yapmış 

olmak 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Güzel Sanatlar  

Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Pr. 

İç Mimarlık Alanında 

doktora yapmış olmak 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi Bölümü 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi Pr. 

Yönetim ve Strateji 

Alanında Doçent unvanına 

sahip olmak 

1 Prof. Dr. 

 
Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak 

adayların; 
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
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Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 

başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans 
diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının 
getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar 
için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 
sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, 
ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) 
ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan 
Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına; 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği 
başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri 
(Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların 
asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 
sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, 
ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) 
ise 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan 
Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına; 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim 
dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını 
içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı 
dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte 
İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 
jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 
Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli 
Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan 
ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İrtibat-Başvuru Adresi:  
-Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı) 
-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. 

No. 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44  
-Uluslararası Tıp Fakültesi 
-Eczacılık Fakültesi 
-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. 

No: 40/16 
Beykoz 34810 İstanbul 
Tel: 444 85 44 6141/1-1 
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İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından: 
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır. 

 

S.
N. 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 7 3 

Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültelerinin İnşaat 
Mühendisliği ve Mimarlık 
lisans Bölümlerinin 
birinden mezun olmak 
ve en az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/Erkek KPSS P3 65 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 7 3 

Mühendislik 
Fakültelerinin Gıda 
Mühendisliği lisans 
Bölümlerinden mezun 
olmak ve en az B sınıfı 
sürücü belgesine sahip 
olmak 

Kadın/Erkek KPSS P3 65 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 4 

Herhangi bir lisans 
bölümü mezunu olup, 
A2 sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/Erkek KPSS P3 65 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 5 

Herhangi bir lisans 
bölümü mezunu olmak, 
İngilizce YDS’de en az 
C seviyesinde puan 
almış olmak, en az B 
sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak 

Kadın/Erkek KPSS P3 65 

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 2 

Herhangi bir lisans 
bölümü mezunu olmak, 
Arapça YDS’de en az C 
seviyesinde puan almış 
olmak, en az B sınıfı 
sürücü belgesine sahip 
olmak 

Kadın/Erkek KPSS P3 65 

6 
Zabıta 

Memuru 
GİH 

 
9 5 

Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği, 
Antrenörlük Eğitimi, 
Spor Yöneticiliği veya 
Rekreasyon lisans 
bölümlerinin birinden 
mezun olmak ve en az B 
sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak 

Kadın/Erkek KPSS P3 65 

7 
Zabıta 

Memuru 
GİH 7 3 

Ziraat mühendisi lisans 
bölümü mezunu olmak 
ve en az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/Erkek KPSS P3 65 
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BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a. Türk vatandaşı olmak. 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 
alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 65 puan ve üzeri KPSS puanını 
almış olmak. 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen  

tablonun nitelik kısmında belirtilen A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
f. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce veya Arapça sınavından en 

az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir. 
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir. 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 
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3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı 

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı 
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
9. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi, 
10. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17 Ağustos - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai 

saatleri içerisinde  (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze 
Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

a. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.sisli.bel.tr resmi internet 
sayfasından ilan edilecektir. 

c. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

d. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

e. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

f. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Şişli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 
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6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı 

sınav 26 Ekim 2020 günü saat 09.00’ da başlamak üzere Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi 
No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 5 kat 
Brifing Salonunda yapılacaktır.  Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise 
ertesi gün sınava devam edilecektir. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır.  

Sınav Konuları: 
1. Sözlü Sınav: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.  
2. Uygulamalı Sınav: 
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi 

özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 6172/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyomalzeme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2020/19)
–– Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

NOT: 12/8/2020 tarihli ve 31211 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2020-2021 Av
Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


