
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 136. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN 

EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniver-

sitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

19 Ağustos 2020
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GİBTUZEM): Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim yoluyla ya-

pılacak olan sürekli eğitim, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü eğitim-öğretim prog-

ramı ve faaliyetleri kapsamındaki plan, program, eşgüdüm ve uygulamaları yürütmek.

b) Üniversite bünyesinde bulunan diğer birimlerin hazırlayıp planladığı proje, eğitim,

protokol, hizmet alımı ve benzeri faaliyetlerde ilgili birimin talebi üzerine gerekli olan altyapı

ve her türlü desteği vermek ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-

yılmasını sağlamak.

ç) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşim, yardımlaşma ve işbirliğini des-

teklemek.

d) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etki-

leşim, yardımlaşma ve işbirliğine katkı sağlamak.

e) Uzaktan eğitim için gerekli olan altyapıyı kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli

ders içeriklerini üretmek ve uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalış-

maları yapmak.

f) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlamak, kamu ve özel sektör-

deki kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek,

programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek, altyapıyı

oluşturmak.
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b) Üniversitenin tüm birimlerinin kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, ku-

ruluş ve kişiler için hazırlayıp yürüttüğü eğitim, öğretim, proje, protokol, sözleşme ve benzeri

faaliyetleri yürütmek.

c) Kurs, seminer, konferans, dersler ve programlara kabul, kayıt, sınav, başarı, ders geç-

me ve ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

ç) Kurs, seminer, konferans ve ders veren öğretim üyelerini belirlemek ve eşgüdümü

sağlamak.

d) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

e) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için

Merkez ve Üniversitenin diğer birimlerinin hazırlamış olduğu ders içeriklerini uzaktan eğitime

uygun hale getirmek, uzaktan eğitim programları ile ilgili çevrimdışı ders içeriklerini temin

etmek; ders içerikleri ile ilgili standartları ve kuralları belirlemek; ders içerikleri üretimini yap-

mak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanabilmesi için sistemde hazır hale getirmek.

f) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını,

ders içeriklerini, akreditasyonları uzaktan eğitime uygun hale getirmek, bu konularda danış-

manlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla

işbirliği yapmak ve  bu konularda Rektöre önerilerde bulunmak.

ğ) Merkezde yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkililik ve ve-

rimlilik düzeylerini ortaya çıkarmaya yönelik ölçme-değerlendirme ve araştırmalar yapmak,

bu araştırmaları bilim dünyası ile paylaşmak.

h) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, ilgili öğretim elemanları ve idari

personel gibi uzaktan eğitim ile ilgili paydaşların uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik tu-

tumlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları bilim dünyası ile pay-

laşmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür;
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görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında buluna-

maması durumunda görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde ye-

rine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere

Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

c) Merkez birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmak, fakülteler, enstitüler, meslek yük-

sekokulları, Üniversitenin diğer birimleri, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe

bağlı bölümlerde uygulanan Merkez programları ve faaliyetlerine ilişkin eşgüdümü sağlamak.

d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-

ramını Yönetim Kurulu onayından sonra Rektöre sunmak.

e) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları hakkında Rektöre rapor vermek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Ku-

rulu Üyelerinden en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Mü-

dür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden

oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, öğretim elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye gö-

revlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti

üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili eğitimin verimliliğini ve etkin-

liğini artırmak üzere sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir. Birimler, Merkez adına bir

bölüm başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine

etmek ve yürütmek üzere, Üniversite birimlerindeki ilgili personelden oluşur. Hangi bölümlerde

ve programlarda eğitim verileceği fakülte dekanlığı, enstitü ve meslek yüksekokulu müdür-

lüklerinin teklifi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Birimler, ilgili başkan veya Müdürün görev-

lendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde

bulunur. Bu birimlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görev-

lendirilirler. Müdür, birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan birim ele-

manları Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji

Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2019 tarihli ve 30718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Samsun

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıdaki gi-

bidir:

100’lük Harf 4’lük 

Başarı Notu Karşılığı Başarı Notu

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

80-84 BB 3.00

75-79 CB 2.50

70-74 CC 2.00

60-69 DC 1.50

50-59 DD 1.00

30-49 FD 0.50

00-29 FF 0.00

GR 0.00 ”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/3/2019 30718

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/7/2020 31198

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             19 Ağustos 2020 – Sayı : 31218



Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevle-

rine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerin dijital imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim yoluyla

ders verilebilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan altyapının işle-

yişini sağlamak.
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b) Uzaktan eğitime yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim prog-

ramları ve benzeri çalışmalar yapmak, bu alandaki çalışmaları desteklemek, koordine etmek

ve yürütmek.

c) Uzaktan eğitim alanında literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine

kazandırmak, diğer ulusal/uluslararası üniversitelerle temasta bulunmak ve işbirliği yapmak.

ç) Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Öğrenme Yönetim Sisteminin (LMS) iş-

lerliğini sağlamak, senkron ve asenkron uzaktan eğitim sistemini geliştirme, güncelleme ve

olası teknik aksaklıklar ile ilgili Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile iletişim ve işbirliği içinde

olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitimle ilgili bilimsel, teknik, kültürel, sanatsal uygulama ve araştırmaları

teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin ya-

rarlanmasını sağlamak.

b) Üniversitede uzaktan eğitim konusunda uygulama ve araştırma yapacak öğretim ele-

manı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

c) Uzaktan eğitim alanında yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ç) Bu alandaki uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak

amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarda ilgili mev-

zuat çerçevesinde sertifikalar vermek.

d) Uzaktan eğitimle bağlantılı olarak bilgisayar donanımı ve yazılımıyla ilgili faaliyetler

yürütmek.

e) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun muhtevasına uygun diğer çalış-

malar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Üni-

versite bünyesindeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı

zamanlarda Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni

Müdür görevlendirilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Rektör tarafından üç

yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin stratejik plan ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporu, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin, amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde çalışması için gerekli koordi-

nasyon ve denetimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı

ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten

üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-

tırma, danışmanlık, yayım faaliyetlerini düzenler ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı

üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sun-

mak.
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e) Müdür tarafından önerilen, Merkezin yönetimiyle ilgili konuları değerlendirerek ka-

rara bağlamak.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün

onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversite

öğretim elemanlarıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kuru-

lunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üyeden oluşur. Boşalan

üyeliklerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan

olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-

lantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda

değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırarak iş birlikleri sağlanma-

sına destek olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilecek kişilerce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ

TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük

ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat

Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “rakamı” ibaresinden önce gelmek üzere

“veya mali bilanço” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “yıldaki yıllık net

satış hasılatının” ibaresi “yılda yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosunun” olarak değiştirilmiş,

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Merkez, gerekli görmesi halinde, 1 inci maddenin (ç) bendinde yer alan tutarı her

bir başvuru için yüzde 20’sine kadar artırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi

“15” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya  aşa-

ğıdaki dipnot eklenmiştir.

“* Cironun, 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında artırılması durumunda, net prim

ve azami teminat tutarı en son satır kullanılarak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki

dipnot eklenmiştir.

“* Cironun, 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında artırılması durumunda, alıcı ba-

şına 750.000 TL azami kredi limiti sağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fırkasında yer alan “12’dir” iba-

resi “15’tir” olarak, “9’u” ibaresi ise “12’si” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci ve 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve

Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6361 

—— • —— 
Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6360 

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

 
 6420 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmetleri alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

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

İhale kayıt numarası : 2020/423235 
1- İdarenin 
a) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 
b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker 

Ambarlarında ± % 20 Toleranslı 2,5 Ay Kampanya 
Döneminde Günlük (24 Saat) olmak üzere vardiya esasına 
göre Günlük 33 Kişi, ± % 20 Toleranslı 9,5 Ay 
Kampanya Haricinde Günlük 6 Kişi ile Kristal Şeker 
Tahmil Tahliye işinin yürütülmesi 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 
b) İşin Süresi : 1 Yıl 
c) Tarihi ve saati : 01.09.2020 14:00 
4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 177,00 TL. (Yüzyetmişyedi TL.) karşılığı aynı 
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler 01.09.2020 günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yaşar 
Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6378/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kampanya Dahili Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri İhalesi T.Ş.F.A.Ş. 

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

İhale kayıt numarası : 2020/425658 

1 - İdarenin 
a) Adresi : TRANSİT Cad. AĞRI \MERKEZ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80 

2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2020/2021 Kampanya döneminde İdaremiz 

İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait ± %20 

toleranslı 17.000 ton malzemenin yaklaşık 70 gün 
boyunca boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma 
işleminin yapılması işidir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Meydan Sahası 
b) İşin Süresi : 70 Gün 

c) Tarihi ve saati : 02.09.2020 14:00 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisi 

Şefliğinde görülebilir ve ihale dokümanları 177,00 (Yüzyetmişyedi TL.) (KDV. Dahil) karşılığı 
aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın 
almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 02.09.2020 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Transit caddesi AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 6426/1-1 
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1200 ADET A4 SİYAH BEYAZ YAZICI, 800 ADET A4 TARAYICI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı, 1200 adet A4 siyah beyaz yazıcı, 800 adet A4 tarayıcının teknik şartnamesine ve idari 
şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak 
bildirmeleri şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi 
veren firma ile başka  bir  firmanın  tekliflerinin eşit  çıkması  durumunda  Komisyonca 
bilahare bildirilecek bir tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

 
İHALE KISIMLARI İHALE EVRAK BEDELİ 

KISIM-1: 1200 Adet A4 Siyah beyaz yazıcı 140.-TL 

KISIM-2: 800 Adet A4 tarayıcı 140.-TL 

TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN 140.-TL 
 
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, idari şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 
2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 27/08/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra  teklif  mektubu  ile  birlikte  gönderilmesi  gerekli  olan  belgeler  incelenecek,  bu  
inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik 
şartnamesine ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç 
zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 
ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 6365/1-1 
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41 KALEM LABORATUVAR TEZGAHI VE MUHTELİF LABORATUVAR 
MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı “41 kalem laboratuvar 

tezgahı ve muhtelif laboratuvar malzemesi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 
kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 
dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, yazılı ve nihai tek teklif verebileceklerdir. Ayrıca açık eksiltme 
uygulanmayacaktır. 

En uygun teklifi veren birden fazla istekli olması (tekliflerin eşitliği) halinde iç zarf 
açılışını takiben, eşit teklifte bulunarak en uygun teklifi veren istekliler arasında, aynı tarihte veya 
Komisyonca bilahare bildirilecek bir tarihte açık eksiltme yapılacak ve bahse konu isteklilerin 
tekliflerini sözlü olarak sürdürmeleri sağlanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II 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.-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, 27.08.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup ayrıca, posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. 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 kısmı 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. 

  6423/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 19 Ağustos 2020 – Sayı : 31218 

 

ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR GLP STANDARTLARINDA 
KROMATOGRAFİLİ SİSTEM ALIMI VE KURULUMU 

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR GLP STANDARTLARINDA 
KROMATOGRAFİLİ SİSTEM ALIMI VE KURULUMU İşi  

İhale Kayıt No : 2020/419557  
1 - İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 42 41 
ç) Belgegeçer : 232 388 10 74 
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2 - İhale Konusu malın: 
a) Adı : ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR GLP 

STANDARTLARINDA KROMATOGRAFİLİ SİSTEM 
ALIMI VE KURULUMU İşi 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Laboratuvar Cihazı Alımları - 1 SET 
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik 

Araştırma Uygulama Merkezi Bornova/İZMİR 
d) Teslim Tarihi : 15 (OnBeş) takvim günüdür. 
3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 28.08.2020 Cuma günü - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Adayın 200.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 
yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 

(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 
edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. İstekli firma, cihaza ait CE veya TSE belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır. 
4.3.3. İstekli firma, TSE teknik servis hizmet yeterlilik belgesine ve/veya Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri 
ihale dosyasında sunmalıdır. 

4.3.4. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli 
olacaktır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 
7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
8.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  
8.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da 
gönderilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve 

İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 6280/1-1 
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ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR STANDARTLARINDA TRİPLE 
QUADRUPOLE DEDEKTÖR CİHAZI ALIMI VE KURULUMU 

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR STANDARTLARINDA TRİPLE 
QUADRUPOLE DEDEKTÖR CİHAZI ALIMI ve KURULUMU İşi  

İhale Kayıt No : 2020/418696  
1 - İdarenin: 
a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İZMİR 
c) Telefon : 232 311 21 66 
ç) Belgegeçer : 232 388 10 74 
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2 - İhale Konusu malın: 
a) Adı : ARGEFAR BİYOANALİTİK LABORATUVAR 

STANDARTLARINDA TRİPLE QUADRUPOLE 
DEDEKTÖR CİHAZI ALIMI ve KURULUMU İşi 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Laboratuvar Cihazı Alımları - 1 SET  
c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik 

Araştırma Uygulama Merkezi Bornova/İZMİR 
d) Teslim Tarihi : 15 (OnBeş) takvim günüdür. 
3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 28.08.2020 Cuma günü - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Adayın 200.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması 
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 
yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur. 

(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal 
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif 
edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. İstekli firma, cihaza ait CE veya TSE belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır. 
4.3.3. İstekli firma, TSE teknik servis hizmet yeterlilik belgesine ve/veya Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgeleri 
ihale dosyasında sunmalıdır. 

4.3.4. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli 
olacaktır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluşan) en düşük olanıdır. 
7 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
8.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
8.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da 
gönderilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
14 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve 

İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

 6281/1-1 
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ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ 2B/3B SİSMİK OPERASYON VE İŞBAŞI EĞİTİM 

HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ORUÇ REİS Araştırma Gemisi 2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitim hizmet alımı 

Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/423154 

1-İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 33A  

  Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  Hizmet Alımı, 

  ORUÇ REİS Araştırma Gemisi 2B/3B Sismik Operasyon 

ve İşbaşı Eğitimi 

b) Yapılacağı yer : ORUÇ REİS Araştırma Gemisi 

c) Süresi : İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 31/08/2020 - 10:30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

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

4.1.1.2. 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, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4.  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 20 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6359/1-1 
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TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLANI 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

"Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine" 

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU 

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine" isimli 

teknolojinin yapma bilgisi (know-how) TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve 

Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile teknoloji 

transfer bedeli karşılığında, 7 (yedi) yıllığına transfer edilecektir. Kurumumuz tarafından aranan 

şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilir. 
 

Teknoloji Transfer Bedeli (TL, KDV Hariç) 

Peşinat 120.000 

Royalti Bedeli 
Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden 

% 10 Royalti Alınması 
 

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji 

Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ 

ANKARA). Ayrıca https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar 

adresi üzerinden ilan metnine ulaşılabilir. 

İlgili Personel : Serkan ER - Tel: (0312) 468 53 00 /1502 

Çağrı Süresi : Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık. 

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ 

Fikrî ürün; bir termoset reçine malzemesi olup, özellikle yüksek sıcaklıktaki ortamlarda 

fiziki yapısı bozulmadan çalışması için tasarlanan her türlü kompozit malzeme üretiminde, yüzey 

kaplamalarında ve yapıştırıcılarda ham madde, ürün veya yan ürün (prepreg) olarak 

kullanılabilmektedir. Hem fenolik hem bismaleimid (BMI) özellikleri sergileyen fikrî ürün için 

muadil sayılabilecek herhangi bir ürün bulunmamakla beraber, Füze Teknolojisi Kontrol 

Rejimi'ne (FTKR) tabi olması nedeniyle millî kritik nitelikteki bu teknoloji yerli imkânlar 

dâhilinde üretilmiştir. 

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 6431/1/1-1 
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TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLANI 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

"Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı" 

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU 

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı" isimli 

teknolojinin yapma bilgisi (know-how) TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve 

Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile teknoloji 

transfer bedeli karşılığında, 7 (yedi) yıllığına transfer edilecektir. Kurumumuz tarafından aranan 

şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilir. 

 

Teknoloji Transfer Bedeli (TL, KDV Hariç) 

Peşinat 60.000 

Royalti Bedeli 
Lisans Alanın Satış Fiyatı Üzerinden 

% 5 Royalti Alınması 

 

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji 

Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ 

ANKARA). Ayrıca https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/teknoloji-transfer-ofisi/icerik-ilanlar 

adresi üzerinden ilan metnine ulaşılabilir. 

İlgili Personel : Serkan ER - Tel: (0312) 468 53 00 /1502 

Çağrı Süresi : Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık. 

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ 

Fikrî ürün; çeşitli zorlu uygulamalarda, olağanüstü yüksek sıcaklıkta servis sağlamak için 

tasarlanmış, modifiye edilmiş reaktif bir poliimid yapıştırıcı çözümüdür. 300°C gibi yüksek 

sıcaklık değerlerine ulaşan servis ortamlarında uzun süreli performans göstermekle birlikte 

450°C’lere kadar ulaşan sıcaklıklarda da anlık dayanım gösterir. Muadil sayılabilecek ürünlerin 

Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'ne (FTKR) tabi olması nedeniyle millî kritik nitelikteki bu 

teknoloji yerli imkânlar dâhilinde üretilmiştir. 

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir.  6431/2/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap alanına 

ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. Şehit N. Cinsoy Sokak       

60. Yıl İşhanı No: 2 Merkez/ÇANKIRI 
2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  

b) Yapılacağı yer : Yakınkent / ÇANKIRI 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 
itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2020 TEDAŞ B.F. ile) : 8.677.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    260.310 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154       

1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu  

  Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03 / 09 / 2020 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. 

Şehit N. Cinsoy Sokak 60. Yıl İşhanı No:2 Merkez/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 

TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6417/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6424/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 19 Ağustos 2020 – Sayı : 31218 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6425/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6427/1-1 

  



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 19 Ağustos 2020 – Sayı : 31218 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6428/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6429/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6432/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6416/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6406/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

07.08.2020 tarih ve 31206 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim üyesi kadro ilanımızda Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü ilan 
özel şartında yer alan “Doçentliğini Yakınçağ Tarihi bilim alanında almış olmak” ibaresi  
“Doktorasını Yakınçağ Tarihi alanında tamamlamış, Doçentliğini Osmanlı Kurumları ve 
Medeniyet Tarihi bilim dalında almış olmak” şeklinde düzeltilmiştir. 

 6383/1-1 

—— • —— 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
06/08/2020 tarih ve 31205 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz öğretim üyesi ilanında aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır. 
Düzeltme ilanı yapılan bu kadro için son başvuru tarihi, Resmî Gazete’de yayım 

tarihinden itibaren 15 gündür. 
İlan olunur. 
 

BİRİMİ BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO DERECE ADET ÖZEL ŞART 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Kimya 
Mühendisliği 

Proses ve 
Reaktör 
Tasarımı 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Kimya Mühendisliği 
Bölümü, Proses ve 
Reaktör Tasarımı 

Anabilim Dalı ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

 6408/1-1 

—— • —— 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
18/08/2020 tarih ve 31217 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi ilanında aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır.  
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
ADEDİ 

KADRO 
DERECESİ 

AÇIKLAMA 

TIP 
FAKÜLTESİ 

TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

HİSTOLOJİ VE 
EMBRİYOLOJİ 

PROFESÖR 1 1 
İlgili alanda Doçent unvanı 
almış olmak. 

 
İlan olunur. 6422/1-1 

—— • —— 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
08.08.2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmî Gazete’de Kurumumuzca sehven ikinci defa 

yayımlatılan Adem ÖZÇELEBİ (Özçelebi Gıda) hakkındaki yasaklama kararı ilanı iptal 
edilmiştir. 

İlan olunur. 6430/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 19 Ağustos 2020 – Sayı : 31218 

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

-Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman 
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde 
belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır. 

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 
-Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı (19.08.2020) tarihten itibaren 15 (onbeş) 

gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktarmak 
suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor 
Öğretim Üyesi kadroları için Hukuk Fakültesi ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Dekanlıkları. 

Profesör ve Doçent kadrosuna* başvuracaklar için: 
-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, 

özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir. 
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) 
doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

- Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet CD 
veya Taşınabilir Belleğe, Doçent kadrosu için 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet CD veya Taşınabilir 
Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya 
şahsen başvurabileceklerdir. 

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için: 
-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini 

vermeleri gerekmektedir. 
-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, 

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik 
için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. 

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet CD veya Taşınabilir Belleğe 
aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye 
başvurabileceklerdir. 

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri 
akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. 

*Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan 
başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir. 

*Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
 
-------------------------------------- 
* Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Yönergesi uyarınca doçentlik sözlü 

sınavına girmemiş adayların Üniversitelerarası Kurul Tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak doçentlik sözlü 

sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 
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*İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 
atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan 
anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 
 
SIRA NO 

FAKÜLTE / 

ENSTİTÜ 
BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
ADET NİTELİK 

1 Hukuk Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Profesör 1 

-Türk, İslam ve Avrupa Hukuk Tarihi 

ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. 

-İngilizce dil yeterliliğini belgelemek. 

2 Mühendislik 
Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği 

Elektromanyetik 

Alanlar ve Mikrodalga 

Tekniği 

Profesör 1 

-Modelleme ve Elektromanyetik 

Teori konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

- Almanca dil yeterliliğini 

belgelemek. 

3 Fen 
Malzeme Bilimi ve 

Teknolojileri 
Fizikokimya Doçent 1 

-Lisans, Yüksek Lisans ve doktora 

eğitimlerini ilgili alanda yapmış ve 

doçentlik unvanını aynı alanda 

almış olmak. 

-Almanca dil yeterliliğini belgelemek. 

4 Hukuk Özel Hukuk 
Medeni Usul ve İcra 

İflas Hukuku 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

- Yüksek Lisans ve Doktora 

öğrenimini ilgili alanında yapmış 

olmak. 

- Almanca dil yeterliliğini 

belgelemek. 

5 
Kültür ve Sosyal 

Bilimler 
Sosyoloji 

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

- Lisans eğitimini Sosyoloji, doktora 

eğitimini Sosyoloji ya da Antropoloji 

alanında tamamlamış olmak, göç ve 

kültür çalışmaları alanlarında 

yayınları bulunmak. 

-Almanca dil yeterliliğini belgelemek. 

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Personel Daire Başkanlığı: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük Binası Şahinkaya Cad. 

No: 106   34820 – Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 35 66 - 0 216 333 35 69 
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Türk-Alman Üniversitesi Fakülteler Binası 

Şahinkaya Cad. No: 108 Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 33 55 - 0 216 333 33 57 
Hukuk Fakültesi: Türk-Alman Üniversitesi Fakülteler Binası Şahinkaya Cad. No: 108 

Beykoz/İSTANBUL 
Tel: 0 216 333 34 06 - 0 216 333 34 07 6310/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 6322/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6349/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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36

49

63

64

83

121

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/115, K: 2020/31 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/16, K: 2020/33 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2019/112, K: 2020/35 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/22254 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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