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YÖNETMELİKLER

Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İş-

gücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını süresince, Sağlık Ba-

kanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faali-

yetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine

yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda

65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe

yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/3/2013 28585

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/11/2014 29167

2- 12/2/2016 29622

3- 12/8/2016 29799

4- 27/9/2017 30193

5- 16/11/2018 30597

6- 3/9/2019 30877
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Ad-

nan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Bir öğrencinin bir dersle ilgili başarısının değerlendirilmesinde, o

derse ait dönem içi ve dönem sonu çalışma ve sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

(2) Salgın, afet, kriz ve benzeri durumlar haricinde birim tarafından aksi belirlenme-

dikçe öğrenci başarısının ölçülmesinde dönem içi başarının ağırlığı %40, dönem sonu başarı-

sının ağırlığı % 60’tır. Sadece dönem sonu başarı ile değerlendirme yapılacaksa dönem sonu

başarının ağırlığı % 100 olarak alınabilir. Bu durumda bütünleme başarı notunun ağırlığı da

%100 olarak belirlenir. Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağırlıklarının oranı öğretim elemanı

tarafından dönem başında duyurulur ve OBİS’e bilgi girişi yapılır. Dersin özelliğine ve öğretim

elemanının uyguladığı ölçme sistemine göre, dönem sonu sınavı yapılmayabilir.

(3) Dersin özelliğine göre, dönem içi, dönem sonu ve bütünleme başarı notuna esas

olacak değerlendirme; tamamen ya da kısmen çoktan seçmeli, doğru-yanlış, açık uçlu, sözlü,

boşluk doldurmalı, kurul sınavları ve benzeri sınavlar yoluyla veya proje, ödev, performans,

ürün dosyası (portfolyo), vaka incelemesi, uygulama çalışmaları, arazi çalışmaları, atölye ça-

lışmaları, rapor ve benzeri alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapıla-

bilir.

a) Öğrenci başarı notu sadece alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak

belirlenmişse, buradaki değerlendirme sonucu, öğrencinin ilgili dönem içi, dönem sonu veya

bütünleme notu olarak sisteme girilir.

b) Öğrenci başarısının tamamı çoktan seçmeli, doğru-yanlış, açık uçlu, sözlü, boşluk

doldurmalı, kurul sınavları ve benzeri sınavlar yapılarak belirlenmişse, buradaki değerlendirme

sonucu, öğrencinin ilgili dönem içi, dönem sonu veya bütünleme başarı notu olarak sisteme

girilir.

c) Başarının ölçülmesinde alternatif ölçme araçlarıyla sınavların birlikte uygulanması

halinde, yapılan işlerin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanı, öğrencinin ilgili

dönem içi, dönem sonu veya bütünleme başarı notu olarak sisteme girilir.

(4) Dönem sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

Başarının ölçülmesinde alternatif ölçme araçları kullanılması halinde değerlendirme işlemleri,

ilgili dersin OBİS’te belirlenen not giriş tarihine kadar tamamlanır.
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(5) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem sonu/bütünleme sınavları için

mazeret sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ya da süresi içinde tamamlayamadıkları çalışmalar

nedeniyle ek süre verilip verilmeyeceği ve uygulama esasları birimin ilgili kurulu tarafından

belirlenir.

(6) Salgın, afet, kriz ve benzeri durumlar haricinde bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden

fazla dersin sınavı yapılmaz.

(7) Birimin ilgili kurulunun kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapı-

labilir.

(8) Dönem içi çalışma sonuçlarının değerlendirmesinin tek ara sınavla yapıldığı du-

rumlarda, öğrencilerin ara sınav başarı notu, sisteme en geç dört hafta içerisinde, birden fazla

ara sınavla yapıldığı durumlarda ise en geç iki hafta içerisinde girilir. Dönem içi çalışma so-

nuçlarının alternatif ölçme araçları ile yapıldığı durumlarda ise öğrencilerin ara sınav başarı

notu, en geç dönem sonu sınav tarihinden önce sisteme girilir. Dönem içi çalışmaların her iki

yöntemin işe koşulmasıyla yapıldığı durumlarda ise sınav sonuçları yukarıdaki süreler göz

önünde tutularak, dönem içi toplam başarı notu da en geç dönem sonu sınav tarihinden önce

sisteme girilir.

(9) Bir dersin dönem sonu sınavına girilebilmesi veya ilgili öğrencinin o dersle ilgili

dönem sonu değerlendirmesinin yapılabilmesi için, derse kayıtlı olmak, devam etmek ve uy-

gulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir.

(10) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dönem sonu sınavına girmek

veya çalışmalarını teslim etmek zorundadır. Ancak, kurumu temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal,

sportif ve benzeri etkinliklere katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı

sağlık raporu ile belgelenen öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar

veya teslim edemediği çalışmalar için biriminin ilgili kurulunun kararı ile bir sınav hakkı veya

çalışma teslimi için ek süre verilebilir.

(11) Dönem sonu sınavının sonuçları bütünleme sınavı yapılmadan en az beş gün önce

ve bütünleme sınavlarının sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde

duyurulur. Dönem sonu başarısının ölçülmesinde alternatif ölçme araçları kullanılması halinde

değerlendirme sonuçları, en geç akademik takvimde ilgili sınavlar için belirtilen tarihleri takip

eden hafta içinde duyurulur.

(12) Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla öğ-

renci, dönem sonu sınavlarında veya çalışmalarında, 100 tam puan üzerinden en az 50 almak

zorundadır.

(13) Dönem sonu sınav veya çalışma sonuçlarının en geç akademik takvimde belirtilen

tarihe kadar ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından OBİS’e işlenmesi ve sınav veya çalışma

sonuç cetvellerinin öğrenci işleri bürolarına teslim edilmesi gerekir.
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(14) Her türlü sınav veya değerlendirmeye esas evrak bir yıl, not itirazına konu olan

derslerde ise, itiraz idari veya hukuki olarak sona erinceye kadar ilgili birimde saklanır.

(15) Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler ile

sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği anlaşılanlar o sınav-

dan sıfır alarak başarısız sayılır ve haklarında disiplin soruşturması açılır. Ayrıca, öğrenci sınav

kâğıtları veya gönderilen yazılı ödevler, internet belgesi, arşivlenmiş internet verileri, daha

önce gönderilmiş olan yazılı ödevlerin yerel havuzu, süreli yayınlar, dergiler ve yayınlar abo-

nelik havuzu ile karşılaştırılabilir. Benzerlik programları kullanılarak sınav kâğıtlarının veya

ödevlerin benzerlik oranlarının yüksekliğinin tespiti halinde öğrencinin ödevi veya sınavı ge-

çersiz sayılabilir.

(16) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilir.

Muaf tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir.

Ancak, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenci isterse notunu yükseltmek amacıyla bu derslere

kayıt yaptırabilir. Bu durumda muafiyet sınavında aldığı not geçersiz sayılır.

(17) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ders-

lerin başarı notu geçer/kalır olarak belirlenir.

(18) Dönem sonu sınavına girme veya dönem sonu değerlendirme koşullarını sağlamış

olmaları halinde bütünleme sınavı uygulanan derslerde, dönem sonu sınavı veya dönem sonu

değerlendirme sonucuna göre başarı notu D1 olan öğrenciler, notlarını yükseltmek amacıyla

bütünleme sınavına girebilirler veya kendilerinden yeni bir çalışma istenebilir. Bu durumda

öğrencinin son girmiş olduğu sınavdan veya yapılan değerlendirme sonucu aldığı not geçerli

sayılır.

(19) Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavları; dersin özelliğine, öğretim elemanının

tercihine ve öğrencinin özel gereksinimine göre proje, ödev, performans, portfolyo, vaka ince-

lemesi, rapor ve benzeri farklı yöntem ve araçlar kullanılarak yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/6/2017 30089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/2/2018 30330
2- 13/7/2018 30477
3- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)
4- 3/3/2019 30703
5- 14/6/2019 30801
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma

Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl

en az on dört haftadır (yetmiş iş günü). Kayıt, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav dönemleri bu sü-

renin dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenci, YÖK ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yap-

tırır. Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanan

adayın, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden veya şahsen başvu-

rarak kaydı gerçekleşir.”

“(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile Üniver-

siteyi yanılttığı tespit edilen adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu öğrencilere ilişkin konularda Üniversitenin Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hü-

kümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Eğitim-öğretim planlarında, derslerin toplamı bir yarıyıl için en az 30 AKTS olmak

zorundadır. Derslerin haftalık toplam ulusal kredisi en az 16 ve en çok 21 olacak şekilde dü-

zenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dâhil değildir. Bu sınırlamalar zorunlu durum-

larda Senato kararı ile değişebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci danışmanı; her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak, yeni kayıt,

kayıt yenileme, ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders bırakma gibi uygulamalarda öğ-

rencilere yardımcı olur. Ders alma ve seçme işlemlerinin ilgili mevzuata ve ders planlarına uy-

gunluğunu değerlendirir ve onay verir. Danışmanlık süreci Üniversitenin Öğrenci Danışmanlığı

Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu,

ortak zorunlu ve Üniversite Seçmeli dersler olarak belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının

(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in
altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 30 AKTS’lik derse
kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans
ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik derse kayıt yaptırabilirler.
Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.”

“c) Alınan ders/dersler AKTS yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler,

daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için
muaf olma talebini on iş günü içinde ilgili birime yapar. Başvurular Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı
notlar, 24 üncü maddede belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik
ortalamalara dâhil edilir. Harf notu ve sayısal not karşılığı olmayan derslerin notları CC (Yeterli)
olarak belirtilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız

veya koşullu başarılı olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için akademik takvimde
belirtilen tarihlerde tek ders sınavı yapılır. Öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için dersin dö-
nem içindeki ödev ve devam gibi gerekliliklerini yerine getirmeleri gerekir. Tek ders sınavının
harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her dönem sonunda öğrencilerin
başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydo-
lunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS değeri ile o dersten alınan notun katsayısı
çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünmesi ile
bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not
ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir.
Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalaması, devam et-
mekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden al-
mış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bu-
lunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. Genel not ortalaması hesaplanırken,
tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine
başka bir seçimlik dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde
tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İzinler ve kayıt dondurma
MADDE 35 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğre-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya
çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eği-
tim-öğretim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi
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için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne
başvurması gerekir.

(2) İlgili yönetim kurulu kararıyla kaydı dondurulan öğrencilerden katkı payı/öğrenim
ücreti alınmaz.

(3) Kayıt dondurulan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (salgın hastalık,

deprem, savaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde;
eğitim-öğretimin aksamadan sürdürülmesinin sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin ön-
lenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ilişkin esaslarda, yöntemlerde ve takvimde değişiklik
yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğ-
renciler için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in al-
tında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt
yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan ön lisans ve
lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sı-
nırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.

b) Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.
c) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her dönem sonunda öğrencilerin

başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydo-
lunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı
çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir
not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not or-
talaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir.
Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalaması, devam et-
mekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden al-
mış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bu-
lunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. Genel not ortalaması hesaplanırken,
tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine
başka bir seçimlik dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde
tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/9/2016 29826
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,
d) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün ön lisans, lisans, lisansüstü ve

uzaktan öğretim programları dışında kalan, toplumun çeşitli kesimlerinin eğitim ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik eğitim-öğretim ve sertifika programlarını düzenlemek, danışmanlık, hayat
boyu öğrenme, her türlü eserlerin yayını, proje hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışman-
lık yapmak ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birli-
ğinin geliştirilmesini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin tanıtımını yapmak ve Üniversitenin ulusal ve uluslararası resmi veya

özel sektör kurum ve kuruluşla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.
b) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetiş-

mesine yardımcı olmak, kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bu-
lunmak.

c) Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak,
gerektiğinde bunlarla iş birliği yapmak.

ç) Resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve kişilere, ih-
tiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar ve serti-
fika programları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak.
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d) Üniversitenin; ulusal ve uluslararası resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarla
olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

e) Türkiye’nin sanayileşmesine ve ülke kalkınmasına hizmet etmek ve bu hizmeti ulus-
lararası boyuta ulaştırmak.

f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları 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; Yönetim Kurulunun görüşü üzerine Rektör tarafından, Üni-

versitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda
görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin tüm faaliyetlerinden, ça-
lışmaların düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim
elemanları arasından en fazla üç kişiyi Müdür yardımcısı olarak Rektörün onayı ile görevlen-
direbilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdürün yazılı talimatı ile gö-
revlendireceği yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

açılan programların etkinliğini denetlemek.
c) Fakülte, yüksekokul, enstitü, konservatuar, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı

bölüm başkanlıklarında Merkezin programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve

Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
f) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim

kurmak ve çalışmalar yapmak.
g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına; taraflarla görüşmeler yap-

mak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler
yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile birlikte ve Üniver-

sitede tam gün çalışan öğretim elemanlarından Müdürün önereceği iki kat aday arasından Rek-
tör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan sü-
reyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa olağan, ge-
rektiğinde olağanüstü olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konu-
larda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile

ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetlerin koordinasyonu, katılım şartlarının belirlenmesi, değerlendirilmesini
yapmak ve Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

c) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı
ile yıllık faaliyet raporunu görüşüp Rektörün onayına sunmak.

ç) Çeşitli verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü çalış-
maları yapmak.

d) Eğitim programları sonunda verilecek, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin
verilme koşullarını belirleyerek Senatoya önermek.

e) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-
mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, yıllık faaliyet raporunu
görüşüp Rektörün onayına sunmak.

f) Program ve önerileri değerlendirmek, bu programların açılıp açılamayacağına karar
vermek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek

Yüksekokullarının Yönetim Kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması ha-
linde Danışma Kuruluna diğer birimlerden ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı
ile Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir. Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa gerekli hallerde
daha sık olmak üzere toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir, önerilerde bulunur ve
faaliyet alanlarıyla ilgili olarak alt komisyonlar oluşturabilir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri kararları katılanların salt çoğunluğu ile alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
Üniversite personeli tarafından karşılanır. Ayrıca gerekli hallerde Yönetim Kurulunun talebi
ve işin özelliği dikkate alınarak Rektör tarafından programlarda çalışmak üzere Üniversite dı-
şından uzman eleman görevlendirilebilir.

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 8/1/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzin-

can Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan bir yük-
seköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 5 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında; alanı bir yabancı dil olan yabancı
dilde eğitim verilen programların hazırlık sınıfları için 100 tam puan üzerinden en az 80 puan,
derslerin tamamı %100 yabancı dilde olan programların hazırlık sınıfları için en az 70 puan,
kısmen yabancı dilde eğitim veren programların hazırlık sınıfları için en az 60 puan veya dengi
puanı alıp başarılı olmak gerekir. Sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik sü-
resinin sona ermemiş olması gerekir. Sınavın geçerlik süresinin belli olmaması halinde, karar
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından verilir.”

“ç) Başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve ilgili ya-
bancı dilden; alanı bir yabancı dil olan yabancı dilde eğitim verilen programlar için C1 sevi-
yesinde 100 tam puan üzerinden en az 70, derslerin tamamı %100 yabancı dilde olan veya kıs-
men yabancı dilde eğitim veren programlar için B1 seviyesinde en az 70 puan alarak başarılı
olmak veya Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamındaki diller ile bu çerçeve programı
dışında kalan dillerde dahil olmak üzere alanı yabancı dil olan yabancı dilde eğitim verilen
programlarda en az C1 ve üzeri, kısmen yabancı dilde eğitim veren programlarda ise en az B1
ve üzeri seviyeleri gösterir belge almış olmak gerekir. Bu belgeleri sağlayamayanlar veya bel-
gelerinde belirtilen şartları taşımayanlar Yüksekokulun düzenlediği muafiyet sınavına girmek
zorundadır.”

“d) Muafiyet için yapılacak olan başvurular eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan
hazırlık muafiyet sınavından beş işgünü öncesine kadar yapılır. Dönem içinde yapılan başvu-
rular bir sonraki eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere başvurunun yapıldığı öğretim yı-
lını takip eden öğretim yılının başında değerlendirilir.

e) Muafiyet sınavı eğitim öğretim yılı başında akademik takvimde belirlenen tarihte
yılda bir kere yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki
yarıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat/ders olarak düzenlenir. Hazırlık sınıf-
larında yabancı dil İngilizce, Almanca ve Arapçadır. Gerektiğinde diğer yabancı dillerde de
hazırlık sınıfı açılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(3) Hazırlık eğitimi alan öğrencilerin eğitim-öğretim yılı sonunda; notu 70 ve üzeri
olanların transkriptlerinde ve başarı belgelerinde notlarının karşısına “BAŞARILI”, notu 69
ve altında olan öğrencilerin transkriptlerinde notlarının karşısına “BAŞARISIZ” ibareleri ya-
zılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devam şartı aranmaz. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarının
başarı durumları zorunlu hazırlık sınıflarının başarı durumları ile aynıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve diğer yabancı dil derslerini

verecek öğretim elemanları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Görevlen-
dirme yapılan tüm dersler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. Ortak zorunlu ya-
bancı dil derslerinin izlenceleri, sınavlarının hazırlanması ve değerlendirilmesine ilişkin dü-
zenlemeler Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(2) Eğitim dili Türkçe ve dersleri dönemlik olan fakülte/meslek yüksekokullarında ortak
zorunlu dersler olarak güz yarıyılında İNG 101 kodlu İngilizce 1 dersi, bahar yarıyılında İNG
102 kodlu İngilizce 2 dersi okutulur. İsteğe bağlı hazırlık, zorunlu hazırlık sınıfı ya da kısmen
yabancı dil eğitimi alan öğrencilere ise güz yarıyılında İNG 111 kodlu İngilizce 1 dersi, bahar
yarıyılında İNG 112 kodlu İngilizce 2 dersi okutulur. İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve
Edebiyatı programlarında zorunlu yabancı dil dersi olarak güz ve bahar yarıyıllarında öğretim
dillerinden farklı bir yabancı dil okutulur.

(3) Zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet sınavı yılda bir kez Yüksekokulca belir-
tilen tarihte yapılır ve bu sınavdan geçme koşulları 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir. Sınava girmeyen öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerini
almak ve sınavlarını başarmak zorundadırlar.

(4) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Üniver-
sitenin eşdeğer bir birimine kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları
bölüm/program intibak komisyon görüşleri dikkate alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim
kurulu kararı ile bu dersten muaf sayılır ve bu öğrencilerin ders intibakları yapılır.

(5) Zorunlu yabancı dil derslerinde ders geçme esasları Süleyman Demirel Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir.

(6) Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri alarak başarılı olmuş
öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

(7) Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütler Yüksekokul Yönetim
Kurulunun kararları ile giderilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/12/2016 29905

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/7/2018 30465
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8724 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

400 m3 AHŞAP KADRON SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No :  2020/535962 
1- İdarenin 
a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı adı : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünün 

ihtiyacı olan 400 m3 Ahşap Kadron satın alınması işi. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 
b) Tarih ve Saati : 20/11/2020      Saat 10:00 
4- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin 
edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8777/1-1 
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1 ADET TABAKA OFSET MAKİNESİ (4 ÜNİTELİ ÖN ARKA PERFEKTÖRLÜ) 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, DMO Basım İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 1 Adet Tabaka Ofset Makinesi (4 

üniteli ön arka perfektörlü) teknik şartnamesine ve Ryobi Mitsubishi Rmgt 1050 PF-4CC-LD, 

Hedielberg Speedmaster SX 102-4p, Komori Lithrone G44P, Roland 700 HiPrint, Rapida 105 

marka/modellerinden birine 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. 

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 (140-TL) 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, malzeme listesi, 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, 09/11/2020 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’de 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 

Ryobi Mitsubishi Rmgt 1050 PF-4CC-LD, Hedielberg Speedmaster SX 102-4p, Komori Lithrone 

G44P, Roland 700 HiPrint, Rapida 105 marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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 Kanunu’nun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8768/1-1 
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10 ADET SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı, 10 adet Sunucu kuruluşça hazırlanan teknik 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. 

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 (140-TL) 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, 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, 06/11/2020 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’de 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 

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 verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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. 

 8767/1-1 
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14 KALEM KİT KARŞILIĞI GENETİK ANALİZÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "14 Kalem Kit 

Karşılığı Genetik Analizör" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 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 teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları 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, şartname bedelini 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 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, 11.11.2020 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8742/1-1 
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SANALLAŞTIRMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı ihtiyacı Sanallaştırma Sistemi teknik 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. 

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 (130-TL) 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, 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, 10/11/2020 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’de 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 

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 verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir.  

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. 

 8771/1-1 
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8 ADET ÜST DÜZEY ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı “8 adet Üst Düzey 

Anestezi Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

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-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, 10.11.2020 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. 8741/1-1 



30 Ekim 2020 – Sayı : 31289 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

1 ADET ENTEGRE STİMÜLATÖRLÜ ELEKTROFİZYOLOJİ CİHAZI 

VE RF ABLASYON JENERATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı “1 Adet Entegre Stimülatörlü Elektrofizyoloji Cihazı ve Rf 

Ablasyon Jeneratörü” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

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-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, 09.11.2020 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. 8718/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Artvin Valiliği İl Encümeni Başkanlığından: 
Madde 1- İhale Konusu İşler: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi 
hükümleri kapsamında, Artvin İli, Şavşat İlçesi, Çermik Köyü mevkiinde bulunan f48-b2 Pafta ve 
ER: 3329185 No’lu 205,71 hektar jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, Valilik Makamının 
25.07.2019 tarih ve 6772 sayılı Olur’u ile hükümden düştüğünden 3 (üç) yıl süre ile jeotermal 
kaynak arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi 
hükümlerine göre Açık Teklif (arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

Madde 2- İşin Adı: 
Artvin İli, Şavşat İlçesi, Çermik Köyü sınırları dahilinde 205,71 hektar alana sahip 

ER: 3329185 Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;  

UTM ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

Koordinat 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 282767 281783 282829 283814 - 

Yukarı (X) 4585091 4586246 4587111 4586059 - 

Tahmin Edilen Bedel: 

İli /İlçesi Mevkii Alan 
(Hektar) 

İhale Muhammen

Bedeli (TL) 

Geçici Teminat 
(TL / %3) 

İhale Tarih ve 
Saati 

Artvin/Şavşat Çermik Köyü 205,71 
109.478,00.-
TL+KDV 3.284,34.-TL 

10.11.2020 –
10:00 

 
Madde 3- Artvin İli, Şavşat İlçesi, Çermik Köyü mevkiinde bulunan ER: 3329185 

No’lu 205,71 hektar jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
45. maddesi gereğince Açık Teklif (arttırma) Usulü ile ihalesi 10.11.2020 tarihinde Salı günü saat 
10:00’da İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl 
Encümenince yapılacaktır. 

Madde 4- İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, onaylanan ihale kararının tebliğini 
müteakip 15 (onbeş) takvim günü içerisinde kiralamış oldukları jeotermal kaynak arama ruhsat 
sahasının ihale bedeli üzerinden %6 kesin teminatını yatırarak noter tasdikli sözleşme yapmaya 
mecburdur. 

Madde 5- Teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde kabul 
edilen değerler dışındaki değerler teminat olarak kabul edilmez. 

Madde 6- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini İl Özel 
İdaresinden mesai saatleri içerisinde 250,00.-TL (İkiyüzellitürklirası) karşılığında temin 
edeceklerdir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 

Madde 7- İhaleye Katılma Belgeleri ve İhale Şartname Ekleri: 
Artvin İl Özel İdaresinde, İl Encümenince yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel 

kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
A) İstekli gerçek kişi ise; 
a) Müracaat dilekçesi, 
b) Kanuni ikametgâhı olması, 
c) Tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) 

verilmesi, 
d) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, 
e) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
f) Noterden tasdikli imza sirküleri, 
g) Nüfus Cüzdanı Sureti, 
h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (dekont)   
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i) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz (dekont) ve/veya 
banka teminat mektubu. 

j) 2015-2020 (5 yıl) yıllarına ait (2015’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 
itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019/2020 
yılında alınan belge ile Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair belge, 

k) Artvin İl Özel İdaresine borçlu, icralı ve mahkemelik olmadığına dair Yazı İşleri 
Müdürlüğünden alınan belgeyi, en geç 10.11.2020 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İl 
Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

B) İstekli tüzel kişi ise; 
a) Şirket idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin, siciline kayıtlı ve halen 
faaliyette olduğuna dair 2020 ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya 
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,  

c) Tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) 
verilmesi, 

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın nakit ödendiğine dair makbuz (dekont) ve/veya 
banka teminat mektubu, 

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (dekont), 
g) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli 
Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 

h) 2015-2020 (5 yıl) yıllarına ait (2015’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 
itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019/2020 
yılında alınan belge, 

i) Artvin İl Özel İdaresine borçlu, icralı ve mahkemelik olmadığına dair Yazı İşleri 
Müdürlüğünden alınan belgeyi, en geç 10.11.2020 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İl 
Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış 
olacak) 

Madde 8- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerin, ihale şartnamesinde ve ilanda 
öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 10.11.2020 tarihinde Salı günü TRT 
saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İl Encümeni 
İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. 

İhale edilecek olan jeotermal kaynak arama ruhsat sahası mevcut durumu ile ihale 
edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. 
Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 
sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İl Özel İdaresine herhangi bir itiraz ve 
talepte bulunmayacaktır. 

İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile 
yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf 
içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır. 

İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde ihale 
üzerinde kalan istekli tarafından İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Artvin Şubesi TR29 0001 
0001 4829 2338 6650 03 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir. 

Madde 9- İl Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur.     8700/1-1 
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4 ADET DVOR/DME SİSTEMİ ALIMI VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden DHMİ : 

4 Adet DVOR/DME Sistemi Temini ve Tesisi İşi mal alımı DHMİ İhale Yönetmeliğinin  

14 üncü Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Dosya Numaras : 2020/22 

1-Kuruluşun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya 

Yolu Üzeri) No:32 06560 Yenimahalle/ANKARA 

b)Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 

2348-204 2626-204 2878 /Fax no: +90 (312) 

2128158 

c) İhale dokümanının görüleceği adres :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 

no.lu oda 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mal Alımı, DVOR/DME Sistemi, 4 Adet 

b) Teslim yeri : Batman Havalimanı/Batman Diyarbakır 

Havalimanı/ Diyarbakır Çukurova 

Havalimanı/Adana Rize Artvin Havalimanı/Rize’dir. 

c) Teslim Süresi  : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi 

sözleşmenin tebliğini müteakip en fazla 330 

(Üçyüzotuz) takvim günü içerisinde (teklifte 

belirtilen sürenin daha az olması halinde teklifteki bu 

süre dikkate alınacaktır) iki partide teslim etmiş 

olacaktır.  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı  

b) Tarihi ve saati : 09.12.2020 – 11:00 

4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

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. İdari şartname ekinde yeralan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 

Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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 iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

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

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 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 şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.10 Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli 

ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 

çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 

ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge  

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak 4.1.9. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.  

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 

içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin 4.1.10. bendindeki belgeyi 

de sunması zorunludur. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş 

veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teklif edilen 

Sistem miktarında (teslimat süresi içerisinde 4 Adet DVOR/DME Sistemi) üretim kapasite 

raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin sunulması gerekir. 

İsteklilerin bu üç belgeden birini sunması yeterlidir.  

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  
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İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki (a), (b) 

maddesinde bulunan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler  

4.3.3. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 

Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 

tarihinde geçerli olması yeterlidir.  

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.  

4.3.4. Sisteme ait standart / standartlara uygunluk belgesi (ISO 9000 ve üstü, vb.)  

4.3.5. Sistemlere ilişkin temel nitelikte bir FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk 

Analiz Raporu) dokümanı sunulacaktır. Bu raporda tehlike tanımlaması yapılacak, operasyonel ve 

teknik risk değerlendirmesi ile risk azaltma tedbirleri belirtilecektir. 

4.3.6. Teknik Doküman /Katolog /Broşur vb. 

Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya 

“Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir)  
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İstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broşürde, Teknik Şartnamede 

belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik 

doküman/belge/broşür sunacaktır. (Söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak 

etiketlenecektir) 

Birim fiyat cetvelinde yer alan kalemlerde yer alan malzemeye ait güncelleştirilmiş 

orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde olacaktır. Dokümanlar Model, versiyon ve 

konfigürasyon olarak teklif edilen malzemeye ait olacaktır. 

Doküman, cihazların gerçek fotoğraflarının yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog 

veya Broşür, Operatör(Kullanıcı) ve Teknik Bakım kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen 

cihazlara ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm 

bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz yerleşim şemaları, modüller ve fonksiyonların 

detaylı açıklaması, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, ilk servise verme, bakım-onarım, 

açık devre şemaları, yedek parça listeleri v.b.) ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır. 

Dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile 

yapılacak değerlendirme sonuçlarından Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.  

Sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen DVOR/DME Sistemiyle aynı marka 

ve modelde DVOR ve DME Sisteminin ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere 

gerçek fotoğrafla gösterilecektir. Her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında 

yapılmış, sistem çizimleri kabul edilmeyecektir. 

4.3.7. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihazlara ait Teknik 

Dokümanlar ve FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk Analiz Raporu) orijinal DVD veya 

USB bellek olarak da verilecektir Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona açık olan-

kopya-DVD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir. 

4.3.8. Yedek Malzeme Listesi  

İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği 

Sisteme ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı 

yedek malzeme listesini sunacaktır. (isteklinin yabancı olması durumunda verilen fiyat DAT 

teslim fiyatı olacaktır.) Kuruluş malzemeyi listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. 

(Yedek malzemenin satınalınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını 

saklı tutar.) 

4.3.9. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar. 

Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar 

üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. Teknik şartnamenin 

bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, Teknik Hususlar bölümü dışındaki diğer bölümler de 

dâhil cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.  

Teknik Şartnameye verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı 

bilgiler verilecek, daha sonra Teknik/İdari Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka 

referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik/idari 

dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir. 

Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar formatı aşağıdaki gibi olacaktır.  
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TEKNİK ŞARTNAMEYE VERİLEN CEVAPLAR 

Teknik Şartname 

Maddesi (Aynen 

Yazılacak) 

Karşılama Durumu Açıklamalar 
Referans (Teknik 

Doküman) 

    

    

Teknik şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, 

şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.  

Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile 

dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.10. Sistem, shelter ve anten montajı ile ilgili her türlü proje teklife eklenecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak, “CVOR ve/veya DME ve/veya ILS ve/veya CVOR/DME 

ve/veya ILS/DME Sistemleri temini ve /veya tesisi” kabul edilecektir. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

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

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, 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 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 8762/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8782/1/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8782/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İlinde faaliyet gösteren 505 no’lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Control 

İnşaat ve Yapı Malzemeleri Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti, Laboratuvarının İzin Belgesi’nin 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) no’lu 
alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz 
önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on 
ikinci fıkrası Control İnşaat ve Yapı Malzemeleri Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şirketinin ortağı olan 
Muhammed GÖL ve Ender AKGÜL’ün üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun (MYDK) 04.09.2020 tarih ve 585/10 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 23.10.2020 tarih ve 225122 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8697/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Artı Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1065545, 

1065550 ve 1065532 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Artı Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. 
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ömer 
USLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 24098, Oda Sicil No: 23578), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 23.10.2020 tarihli ve 226111 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  8696/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1076747, 1053998 

ve 1055680 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet Şakir OLCAY 
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 19636, Oda Sicil No: 12233), 
Çiğdem ÇENGEL (TOPCU) (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 
24754, Oda Sicil No: 92639), Şebnem GÜMÜŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi 
No: 24573, Oda Sicil No: 32426), 

Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1053998, 1055680 
ve 1055687 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uluçınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gonca KARACİL 
(Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89221), İbrahim ÇALIŞIR 
(Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54091), 

AD Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1496348, 758621 ve 
1398194 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan AD Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Özge KANDEMİR 
(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51921), 
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Adalya Adım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 543376, 

503239 ve 558974 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 

hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Adalya Adım Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 

Yaşar ELBİR’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No: 154, Oda Sicil 

No: 33192), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 

yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 23.10.2020 tarihli ve 226127 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8696/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 

çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamayan; 

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 3330 belge no’lu YAKUP Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 3324 belge no’lu ESKİŞEHİR HAN Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’lerinin yapı denetim izin belgeleri, Bakanlık Makamının 23.10.2020 tarih ve 226125 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 8693/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan hükme aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda 

faaliyet gösteren; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2962 belge no’lu SAĞLAM ESTETİK RİJİT Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamı’nın 23.10.2020 tarih ve 

226135 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 8693/2/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

85350 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 07.07.2020 tarih ve 

507/1016 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.10.2020 

tarih ve 1778/2353 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85350’nolu parselasyon planı 30.10.2020 tarihi 

itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85350 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Yapracık Mahallesi İmarın 48702 ada 1 ve 3 sayılı parseller. 

İlanen duyurulur. 

 8699/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden 

Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın 

Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel 

şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası 

Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI 

-Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, 

hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 

istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 

posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan 

başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri 

gerekmektedir. 

B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI 

-Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir 

dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet 

cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 

istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer 

belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 

posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan 

başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI 

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora 

diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil 

Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet 

cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan 

istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer 

örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 

dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi 

içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak 

başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

-6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını ya 

da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. 
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Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi 
ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor 
Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya 
başvurabilirler. 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD. AÇIKLAMA 

TIP FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp Bilimleri Böl. Nöroloji ABD Profesör 1 1 - 
Dahili Tıp Bilimleri Böl. Kardiyoloji ABD Profesör 1 1 - 

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Kalp ve 
Damar Cerrahisi ABD 

Profesör 1 1 - 

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD 

Doçent 1 1 - 

NECATİBEY EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

Matematik ve Fen Bil.Eğitimi Böl. 
Biyoloji Eğitimi ABD 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış 
olup, Biyoloji eğitiminde teknoloji 
entegrasyonu üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

NECATİBEY EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

Matematik ve Fen Bil.Eğitimi Böl. 
Kimya Eğitimi ABD 

Profesör 1 1 
Doçentliğini Kimya Eğitimi alanında almış 
olup, Teknoloji destekli kimya eğitimi 
alanında çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl. 
Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD 

Profesör 1 1 
Enzim saflaştırılması ve biyosensör 
konuların da çalışmaları olmak. 

Fizik Bölümü Genel Fizik ABD Profesör 1 1 
Enzim temelli biyosensör karakterizasyonu 
ve immobilizasyonu konularında 
çalışmaları olmak 

Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD Profesör 1 1 
Mikroekstraksiyon yöntemleri konusunda 
çalışmaları olmak. 

Kimya Bölümü Organik Kimya ABD Profesör 1 1 
Çözelti ortamında IR uygulamaları ve 
organomodifikasyon konularında 
çalışmaları olmak 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Böl. 
Elektrik Tesisleri ABD 

Profesör 1 1 
Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 
olup, güç kalitesi konusunda çalışmaları 
olmak. 

Makine Mühendisliği Böl. 
Konstrüksiyon ve İmalat ABD 

Doçent 1 1 
Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında 
almış olup, katı hal kaynağı, borlama ve 
kırılma tokluğu üzerine çalışmaları olmak. 

TURİZM FAKÜLTESİ 
Turizm Rehberliği Böl. Turizm 

Rehberliği ABD 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Turizm alanında almış olup, 
Turist rehberliği alanında çalışmaları 
olmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

Klinik Bilimler Böl. Veterinerlik 
Cerrahisi ABD Doçent 1 1 

Hayvanlarda postoperatif ağrı üzerine 
çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİL.FAK. 

İktisat Böl.İktisat Politikası ABD Profesör 1 1 
Savunma Sanayisi ve Ekonomiye Etkileri 
konusunda çalışmaları olmak. 

İktisat Böl.İktisadi Gelişme ve 
Uluslararası İktisat ABD 

Profesör 1 1 

Doçentliğini uluslararası iktisat ve gelişme 
iktisadi bilim alanında almış olup, Enerji ve 
döviz kuru ekonomisi alanında 
araştırmalar yapmış olmak. 

BURHANİYE 
UYGULAMALI 
BİLİMLER YO 

Finans ve Bankacılık Böl. Bankacılık 
ve Finans ABD 

Doçent 1 1 
Doçentliğini Finans alanında almış olup, 
Enerji yatırımlarının değerlemesi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

Turizm İşletmeciliği Böl..Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

Turizm işletmeciliği alanında doktora 
yapmış olup, Kültürel miras ile turizmde 
yerleşik yabancı ve yerel halk etkileşimleri 
konularında çalışmaları olmak. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam 
edilmek üzere; 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel 
pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla, 
aşağıda pozisyonu/unvanı ve brüt ücreti belirtilen toplam Onbeş (15) adet Sözleşmeli Bilişim 
personeli alınacaktır. 

 
Unvanı Ücreti Sayısı 
VERİ TABANI YÖNETİM 
UZMANI 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı 1 (bir) 

YAZILIM GELİŞTİRME TAKIM 
LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı 1 (bir) 

SİSTEM VE NETWORK TAKIM 
LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı 1 (bir) 

KIDEMLİ CBS YAZILIM 
GELİŞTİRME UZMANI 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir) 

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME 
UZMANI 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir) 

LİNUX SUNUCU UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir) 
AĞ VE GÜVENLİK UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir) 
SİSTEM UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir) 
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı 6 (altı) 
MOBİL UYGULAMA 
GELİŞTİRME UZMANI 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı 1 (bir) 

 
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 
KPSS ve Yabancı Dil Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı 
KPSS Puanı: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 

Yönetmelik uyarınca lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından kamu 
kurum ve kuruluşlarınca belirlenen puan türünden alınan geçerli puanı, 

Yabancı Dil Puanı: İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 
alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı ifade eder. 

Başvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında aldıkları (KPSS) 
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile başvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beş) yıl 
içerisinde yabancı dil sınavlarından almış oldukları (Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS 
dengi) puanın yüzde otuzunun toplamı esas alınacaktır. (KPSS puanı olmayan ve belge ibraz 
etmeyen adayın KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilir) 

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne 
uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak 
üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının, belirtilen her unvan için 10 (on) katı aday 
sınava çağrılacaktır. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayların eşit puanlı olması halinde, bu 
adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Sınava çağrılacak adayların listesi sınavın yeri ve tarihi 
www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 
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SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
A- GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak. 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece Bürüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 
katı ücret pozisyonları için başvurabilirler) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda; 

- Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık, 
- Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık  
mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim 

personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi 
ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel 
kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli 
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 

B- ÖZEL ŞARTLAR 
Tüm Adaylar İçin Ortak Özel Şartlar 
a) “Deneyim sahibi olmak” veya “tecrübe sahibi olmak” ibaresi geçen yerlerde, bahsi 

geçen konuda kamu veya özel bir kuruluşta maddede istenilen süreyle, eğer süre belirtilmemişse 
en az 1 (bir) yıl çalıştığını gösteren, çalışılan unvan ve çalışma konusunu içerir referans mektubu 
veya benzeri bir çalışma belgesinin ibrazı gereklidir. 

b) Teknik dokümantasyon okuma ve yazışma yapabilecek derecede İngilizce bilmek, 
c) Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyet sonrası süreler dikkate alınacaktır. 
ç) İstenilen sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. 
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, 
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. (Başvuru sırasında 

beyan esas alınacaktır.) 
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak. 
1- YAZILIM GELİŞTİRME TAKIM LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi -  Tam 

Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar) 
1.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı projelerde en az 8 (Sekiz) yıl yazılım 

geliştirme tecrübesi bulunmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılında takım liderliği yapmış olmak ve 
bunu belgelemek, 

1.2. Kullanıcı sayısı 5.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev 
almış olmak ve bunu belgelemek, 
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1.3. Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, 
gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçlarının kullanımı konusunda bilgi ve 
tecrübe sahip olmak ve bunu belgelemek, 

1.4. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

1.5. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi 
sahibi olmak, 

1.6. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design 
Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli 
Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

1.7. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya 
REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

1.8. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, 
1.9. ORM konusunda bilgi sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) 

ORM araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
1.10. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
1.11. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
1.12. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
1.13. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 
1.14. Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak, 
1.15. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
1.16. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, 
1.17. Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
1.18. IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı 

ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
1.19. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak, 
1.20. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
1.21. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek, 
1.22. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda 

SinglePage Application geliştirme ve yönetme konusunda bilgi sahibi olmak, 
1.23. Tercihen mobile yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 
1.24. Tercihen coğrafi bilgi sistemi yazılımları geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak 
1.25. Tercihen PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olmak, 
1.26. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
1.27. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak. 
2. VERİ TABANI YÖNETİM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 4 Katına kadar) 
2.1. En az 5.000 kullanıcısı bulunan, anlık en az 200 transaction’a sahip veritabanı 

yönetim sistemlerinde en az 8 (sekiz) yıl veritabanı yöneticiliği yapmış olmak ve bunu 
belgelemek, 

2.2. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinde tecrübe sahibi 
olmak, 
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2.3. Linux işletim sistemleri üzerinde PostgreSQL veritabanı kurmak ve yönetebilmek, 
2.4. Transact-SQL (SQL Server) ve PL/pgSQL (PostgreSQL) dillerinden ikisinde de 

tecrübe sahip olmak. Procedure, Function, Trigger yazabilmek, 
2.5. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında tecrübe 

sahibi olmak, 
2.6. Veri tabanı üzerinde çalışan SOL cümleciklerini analiz ederek, performans ve kaynak 

kullanımında optimizasyon yapabilecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
2.7. Veri tabanı yedekleme ve yedekten geri dönme (restore) stratejileri oluşturmak 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
2.8. Rutin bakım prosedürleri ve planlanmış görevlerin oluşturulması ve sonucunun takip 

edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
2.9. Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar 

oluşturmak ve izlemek konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
2.10. Replication, loadbalancing, failovercluster oluşturulması, izlenmesi ve kontrol 

edilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
2.11. İş zekâsı ve raporlama konularında bilgi sahibi olmak, 
2.12. Veritabanı sürüm yükseltme veya güncellemelerinin uygulanması konusunda bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
2.13. Veritabanı modelleme ve ER diyagramı oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
2.14. Veritabanı üzerinde yapılan işlemin belirlenen seviyede loglanması ve izlenmesini 

sağlayacak yapıları oluşturma konularında bilgi sahibi olmak, 
2.15. Coğrafi veri yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
3. SİSTEM VE NETWORK TAKIM LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI (1 Kişi - Tam 

Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar) 
3.1. Büyük ölçekli veri merkezlerinde sistem ve ağ mimarileri tasarımı, sistem ve ağ 

güvenliği konularında en az 8 (sekiz) yıllık tecrübe sahibi olmak, 
3.2. Mesleki tecrübenin en az 3 (üç) yıllık bölümünde, Büyük ölçekli veri merkezlerinde 

sistem ve ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında görev aldığını 
belgelemek, 

3.3. Mesleki tecrübenin en az 3 (üç) yıllık bölümünde, güvenlik duvarı (Firewall), Anti-
virüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 (beşyüz) farklı lokasyonda 
toplam en az 5000 (beşbin) kullanıcıya hizmet veren bir Bilgi İşlem Merkezinde Network 
Güvenliği veya Sistem Güvenliği konusunda yönetici (administrator) olarak çalıştığını 
belgelemek. 

3.4. Güvenlik duvarları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerin yapılandırma ve 
yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübesi olduğunu belgelemek. 

3.5. Saldırı tespit ve engelleme sistemleri (IDS & IPS) hakkında bilgi sahibi olmak ve bu 
sistemlerin yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olduğunu 
belgelemek. 

3.6. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), 
Cisco Certified Design Professional (CCDP) sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

3.7. Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) 
altyapılarının planlanması, bağlantılarının yaptırılması, konfigürasyon yapılması, SLA 
seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak, 

3.8. LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN 
Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak, 
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3.9. Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi 
taahhüdü (SLA) yönetimi konularında bilgi sahibi olmak, 

3.10. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak, 
3.11. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 
3.12. ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak. 
3.13. Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, 

CertificationAutorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme 
tecrübelerine sahip olmak, 

3.14. Microsoft veya Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve 
sorun çözümleme, log tutma ve log inceleme ile sınıflandırma tecrübelerine sahip olmak, 

3.15. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, 
yetkilendirme, applicationpool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, 
performans ayarlarını yapabilmek, 

3.16. Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 
veya üzeri sertifikasına sahip olmak, 

3.17. CEH Sertifikasına sahip olmak, 
3.18. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak, 
3.19. Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi 

olmak, 
3.20. Tercihen; 
• Project Management Professional (PMP) Sertifikasına sahip olmak. 
• ITILv3 Sertifikasına sahip olmak, 
4. KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar) 
4.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 1000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip CBS 

projelerinde en az 5 (beş) yıl süre ile yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve 
bunu belgelemek, 

4.2. Python dili ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
4.3. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri 

yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
4.4. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design 

Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli 
Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

4.5. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri 
formatları hakkında (SHP, GeoJSON,KML,SpatialLite) bilgi sahibi olmak, 

4.6. Ticari veya açık kaynak kodlu cross platformlar üzerinde çalışabilen bir coğrafi 
sunucunun kurulum ve yönetimini yapmak ve bu coğrafi sunucu üzerinden coğrafi veri kaynağına 
bağlanarak istenilen iletişim standartlarında yüksek performansda veri sunmak konularında bilgi 
ve tecrübe sahibi olmak, 

4.7. WMS, WFS, WMTS vb. gibi OGC tarafından yayınlanmış veri transferi standartları 
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

4.8. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, 
4.9. GML, CityGML gibi OGC tarafından yayınlanmış veri formatları hakkında bilgi 

sahibi olmak, 
4.10. İstemci taraflı web tabanlı coğrafi veri sunum kütüphanelerden (OpenLayers ve 

Leaflet) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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4.11. Vektör veri üzerinde yapılan temel coğrafi analizler konusunda tecrübe sahibi 
olmak, 

4.12. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak, 
4.13. Tematik harita ve/veya yoğunluk haritaları hazırlayabilecek bilgi sahibi olmak, 
4.14. SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servisleri ile coğrafi veri 

transferi ve vektör tabanlı coğrafi analizleri yapabilecek tecrübe sahibi olmak, 
4.15. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi  

sahibi olmak, 
4.16. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
4.17. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) ve veritabanı düzeyinde sunulan coğrafi 

fonksiyonların kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak, 
4.18. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
4.19. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
4.20. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak, 
4.21. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek, 
4.22. MVC, MVVM Pattern'leri hakkında bilgi sahibi olmak, 
4.23. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
4.24. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak. 
4.25. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive modüler yapıda SinglePage 

Application geliştirme bilgisi olmak, 
5. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar) 
5.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 3000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip 

projelerde en az 5 (Beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu 
belgelemek, 

5.2. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

5.3. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design 
Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli 
Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

5.4. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya 
REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

5.5. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
5.6. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate 

(NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 
5.7. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 
5.8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
5.9. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
5.10. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

Storedprocedure, function ve trigger yazabilmek, 
5.11. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
5.12. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
5.13. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
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5.14. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek, 
5.15. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
5.16. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak. 
5.17. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responve modüler yapıda SinglePage 

Application geliştirme bilgisi olmak, 
6. LİNUX SUNUCU UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katına kadar) 
6.1. Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Fedora, Ubuntu, Centos işletim 

sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak, 
6.2. Shell Scripting kodlama konularında bilgi sahibi olmak, 
6.3. DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, Apache, Nginx ve repo konularında bilgi sahibi 

olmak, 
6.4. SAN konfigürasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak, 
6.5. Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak, 
6.6. LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve 

daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak, 
6.7. Vmware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına tecrübe sahibi 

olmak, 
6.8. Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 
6.9. CCNA Routing and Switching, CCNA Data Center, CCNA Wireless ve CCNA 

Security sertifikalarından en az birisine sahip olmak, 
6.10. Tercihen ITIL Service Operation hakkında bilgi sahibi olmak, 
6.11. Red Hat CertifiedSystem Administrator (RHCSA), Red Hat CertifiedEngineer 

(RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat CertifiedVirtualization 
Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak, 

6.12. Tercihen sanallaştırma teknolojileri konusunda üreticiden 2013 yılından itibaren 
(2013 yılı dahil) alınmış sertifikaya sahip olmak. 

7. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 
Tavanının 3 Katına kadar) 

7.1. Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beş (5) 
yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

7.2. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal 
özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.lX ağ teknolojileri konusunda 
bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

7.3. LAN, WAN & Wireless, Routing, Switching, DHCP konularında ileri düzeyde bilgi 
sahibi olmak, 

7.4. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak, 
7.5. Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
7.6. Loadbalancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
7.7. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
7.8. Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak, 
7.9. DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak, 
7.10. Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı 

bir kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, 
7.11. CEH (CertifiedEthical Hacker) sertifikasına sahip olmak. 
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7.12. Penetrasyon / sızma testi, zafiyet tarama sistemleri ve şifreleme konuları hakkında 
bilgi sahibi olmak, 

7.13. Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
8. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 

Katına kadar) 
8.1. Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) 

yıl çalışmış̧ olmak ve bunu belgelemek, 
8.2. MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi 

hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek 
8.3. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda 

tecrübeye sahip olmak 
8.4. Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda 

tecrübeye sahip olmak, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve 
sorun giderme konularında bilgi sahip olmak, 

8.5. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye 
sahip olmak, 

8.6. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip 
olmak, 

8.7. Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop 
mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve 
sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, 

8.8. IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, 
yetkilendirme, applicationpool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, 
performans ayarlarını yapabilmek 

8.9. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak, 
8.10. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
8.11. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 veya     

üzeri sertifikasına sahip olmak 
8.12. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak; 
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise DevicesandApps 
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure 
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging 
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication 
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint 
9. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(6 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 2 Katına kadar) 
9.1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 1000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip 

projelerde en az 3 (Üç) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu 
belgelemek, 

9.2. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design 
Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli 
Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

9.3. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya 
REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak, 

9.4. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate 
(NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

9.5. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında tecrübe sahibi olmak ve procedure, 
function ve trigger yazabilmek, 
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9.6. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda 
bilgi sahibi olmak, 

9.7. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi 
sahibi olmak, 

9.8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında tecrübe sahibi olmak, 
9.9. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
9.10. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
9.11. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
9.12. JSON ve  XML veri formatları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
9.13. UML hakkında bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek, 
9.14. Tercihen Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
9.15. Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak. 
9.16. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda 

SinglePage Application geliştirme bilgisi bulunmak, 
10. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar) 
10.1. En az 3 yıl mobil uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak ve bunu 

belgelemek, 
10.2. IOS, Android platformlarından, bu platformlara özel dilleri (Objective-C, Swift, 

Java) kullanarak native mobile uygulama geliştirme tecrübesi olmak, 
10.3. HTML, CSS, JavaScript konularında tecrübe sahibi olmak, 
10.4. Web servis ve REST API'ler hakkında bilgi sahibi olmak ve veri alışverişi için bu 

teknolojileri kullanma tecrübesi olmak, 
10.5. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak, 
10.6. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
10.7. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
10.8. Kullanıcı Deneyimi ve Mobile Design Patterns, Responsive Design Pattern 

hakkında bilgi sahibi olmak, 
10.9. UML hakkında bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek, 
10.10. Tercihen Visual Studio üzerinde Xamarin kullanarak cross platform (IOS, Android, 

Windows) uygulama geliştirebilme bilgi ve tecrübesi olmak, 
10.11. Tercihen ApacheCordova ile cross platform (IOS, Android, Windows) uygulama 

geliştirme konusunda bilgi ve tecrübesi olmak, 
10.12. Tercihen harita tabanlı mobile uygulama geliştirme bilgi ve tecrübesi olmak, 
10.13. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda 

SinglePage Application geliştirme tecrübesi bulunmak. 
SINAVIN BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 
1) Başvurular 02/11/2020 - 09/11/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm. 

gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak 
elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak 
ibraz edilmesi gerekecektir. 

2) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir. 
B- İSTENİLEN BELGELER 
1) Fotoğraflı öz geçmiş. 
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2) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği. 

3) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği. 

4) Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge. 

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü. 

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge. 

5) Genel şartlar başlığında belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir 

belge. 

6) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. 

7) KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı. 

8) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında alınan puanı veya bu 

dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 

YDS dengi puanı gösterir belge. 

9) Nüfus cüzdan fotokopisi. 

10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği. 

11) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı 

beyan. 

C- SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONUSU 

Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sınavda, adayın başvurduğu 

unvan/pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm 

konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve 

davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 

(yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak 

kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, 

programlama dili, yüksek lisans ve dil puanı dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi 

tutulacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, 

atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere; 

her pozisyon için asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. 

Sınav sonuçları (www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR: 

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus 

cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgesini yanlarında 

bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir 

bildirimde bulunulmayacaktır. 

İş bu ilanda yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli 

İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Web Adresi : www.tkgm.gov.tr 

e-posta      : personel.kadro@tkgm.gov.tr 

 8730/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve

Güzergâhı Gösterilen “9H2090 Dörtyol Yeniyurt-Yeşiltepe Sulama (Kuzuculu

DM-Botaş KÖK Arası ENH) Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı

Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3137)

–– Hatay İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve

Güzergâhı Gösterilen “9H4070 Alakent-Hacıpaşa Enerji Nakil Hattı”nın

Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 3138)

–– 154 kV Göynük Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele

Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3139)

YÖNETMELİKLER

–– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil

Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


