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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışında
Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatan-
daşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, on sekiz yaşını dol-
durduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri
ile bu süreleri arasında veya sonunda yer alan işsizlik sürelerinden her birinde bir yıla kadar
olan kısmın ve yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin, talepleri halinde borçlandırılarak
sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesindeki usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen süreleri borçlanmak isteyen

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatan-
daşlığını kaybedenleri ve bunların başvuru tarihi itibarıyla Türk vatandaşı olan hak sahiplerini
kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “bu-
lunanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere”
ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Kısa süreli çalışmaya tabi işler: Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi,
Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta ku-
rumlarınca düzenlenmiş hizmet belgesinde kayıtlı olan ve ilgili ülke mevzuatına göre elde edi-
len kazanç üzerinden çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen süreleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Borçlanma başvurusu
MADDE 5 – (1) Borçlanma hakkından yararlanabilmek için yazılı olarak veya usul ve

esasları Kurumca belirlenecek elektronik ortam üzerinden Kuruma başvuruda bulunmak şarttır.
(2) Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine

kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma başvurularında da birinci fıkra hükmü uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kısmi borçlanma yapmak isteyenler, borçlanmak istedikleri gün sayısını belirtmek zorunda-
dırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Borçlanmaya esas sürelere ait belgeler
MADDE 9 – (1) Sigortalılık sürelerinin borçlanılabilmesi için başvuru sahibince;
a) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde çalışılmış ise;
1) İlgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösterir belgenin

aslıyla birlikte Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümesinden ya da yurt dı-
şında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsil-
cilikçe onaylanmış tercümesinden,

2) İlgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal gü-

venlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden,

durumuna uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

b) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde çalışılmış ise ilgili ülkelerdeki

Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ata-

şelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

c) Gemi adamları borçlanma yapabilmek için;

1) Çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesi akde-

dilmiş ülke olması halinde çalışılan ülke sigorta kurumundan alınacak hizmet belgesinin aslıyla

birlikte Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümesinden ya da yurt dışında bu-

lunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe

onaylanmış tercümesinden,

2) Çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları,

çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alacakları ça-

lışma sürelerini başlangıç ve bitiş olarak gösteren hizmet belgelerinden,

3) Çalıştıkları gemi ya da geminin bağlı bulunduğu işyerlerinden alacakları sigortalılık

sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte gemi adamı olarak çalışılan süreler ile örtüşen yurda

giriş-çıkış tarihlerini gösteren pasaport sayfaları ya da emniyet müdürlüklerinden alınacak yur-

da giriş-çıkış tarihlerini gösteren belgelerden,

durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz edeceklerdir.

(2) Yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılabilmesi için başvuru sahi-

bince fotoğraf, künye bilgileri ve yurda giriş-çıkış tarihlerinin kayıtlı olduğu pasaport sayfa

fotokopileri veya emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş-çıkış tarihlerini gösterir çi-

zelge ile birlikte;
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a) İkamet edilen ülke mercilerinden alınacak ikamet belgesinin aslı ile birlikte Türkiye’de
yeminli tercüme bürolarınca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş
tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,

b) Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri
veya ataşelikleri gibi temsilciliklerce düzenlenen ikamet belgesinden,

durumuna uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Borçlanma tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen alt ve üst sınırları

arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen prime esas günlük kazancın % 45’inin
borçlanılmak istenilen gün sayısı ile çarpımı kadardır.

(2) Borçlanma tutarının tespitinde, adi posta veya kargo yolu ile veya Kuruma doğrudan
yapılan yazılı başvurularda Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesinin Kurumun evrak
kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır. Dünya Posta Birliği mevzuatı çerçevesinde yurt içinden
ya da yurt dışından gönderilen taahhütlü, iadeli taahhütlü ve acele posta servisi ile yurt içinden
PTT Alo Post veya PTT Kargo ile yapılan yurt dışı borçlanma taleplerinde ise dilekçenin pos-
taya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili
sosyal güvenlik kuruluşuna” ibaresi “Kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Borçlanılacak sürenin belirlenmesinde ispatlayıcı belgelerde kayıtlı

bulunan son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanılmak istenen gün sayısı esas alınır. Bu
tespitte bir yıl 360 gün, bir ay 30 gün olarak hesaplanır.

(2) Yurt dışı borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

(3) Sigortalılığın başlangıç tarihinin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise si-

gortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
b) Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan başvuru sahiple-

rinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten, sigortalı ölmüş
ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. Bir-
den fazla yurt dışı hizmet borçlanması yapılması durumunda sigortalılık süresi başlangıcı, en
son borcun ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.

(4) Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanan-
ların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak
dikkate alınmaz. Ancak, sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit
ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin
özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa ça-
lışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

(5) Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması
halinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak
Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tuta-
rının tamamen ödendiği tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden geriye götürülen sürelere
ait ilgili aylara mal edilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
dördüncü fıkrasında yer alan “Aylıklarının” ibaresi ise “Aylıkların” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Tahsis talebinde bulunanlardan; 3201 sayılı Kanuna göre Aylık Talebinde Bulu-
nanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi ile yurtdışında ikamet edenlerden çalıştığı işyerinden
ayrıldığını gösterir belge alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “herhangi bir ülkede” ibaresi “yurtdışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak
üzere” olarak ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kanundan yararlanmak suretiyle malullük, yaşlılık veya emekli aylığı almakta iken
yurt içinde çalışmaya başlayanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun sosyal güvenlik destek primine
ilişkin hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tam aylık bağlanması için gerekli şartların tespitinde kısmi aylığın başlangıç tarihi
esas alınarak mülga 2829 sayılı Kanun ya da 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca
tespit edilecek statüye göre ilgili sosyal güvenlik kanunlarına ait hükümler uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre Türkiye’ye transfer edilen primlere ait gün
sayıları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında de-
ğerlendirilir.”

“(3) Kanunun 8 inci maddesi hükümleri saklıdır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Hizmet” ibareleri “Sü-

releri” olarak, “Internet” ibaresi “internet” olarak değiştirilmiş, 10 uncu, 11 inci ve 17 nci mad-
delerinde yer alan “Yeni” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Yazılı olarak veya usul ve esasları Kurumca belirlenecek elektronik ortam üzerinden
Kuruma başvuruda bulunmaları,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 8/5/2008 tarihi ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların
5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre devredileceği tarih arasında geçerli olmak
üzere, Yönetmeliğin 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde geçen “Kurum” ibaresi, 506 sayılı Ka-
nunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkları da kapsar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil olmak üzere bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik

ile yapılan değişiklikler, bu fıkranın yürürlük tarihinden önce yurt dışında geçen sürelerini
borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödeyenlerin,
sigortalılık sürelerinin hangi statüde değerlendirileceğinin, borçlanmanın hangi aylara mal edi-
leceğinin ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının tespitinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten
önceki hükümler esas alınır.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Ça-

lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 12 nci maddesi ile değiştirilen Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası

19/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 10 uncu maddesiyle değiştirilen Yönetmeliğin 12 nci

maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,

c) 20 nci maddesi 9/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 4 üncü maddesi, 8 inci maddesiyle değiştirilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 1 inci

fıkrası, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile değiştirilen Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü

fıkrasının ikinci cümlesi hariç diğer fıkraları, 13 üncü maddesi, 14 üncü maddesi ile değiştirilen

Yönetmeliğin 17 nci maddenin 2 nci fıkrası, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri

1/8/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 3 üncü ve 12 nci maddesi ile değiştirilen Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi 26/6/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma

ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin
ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu maddeyi ihdas eden Yönet-

melik ile EK-2’de yer alan listeye eklenen 1.7 nci madde için 30/6/2021 tarihinden itibaren
uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “1.Enerji Endüstrisi” başlıklı kısmına
1.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“1.7 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2014 29115

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/9/2016 29834
2- 8/7/2019 30825 (Mükerrer)
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kay-

naklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-5’e eklenen “EE)

YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri” başlıklı kısımda yer

alan hükümler 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-5’ine aşağıdaki kısım eklenmiştir.

“EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri

(1) Jeotermal enerji santrallerinde aşağıda verilen değerlerden fazla H2S emisyonu sa-

lınamaz. Bu konuda Ek-1’de yer alan Tablo 1.2.1’deki sınır değer uygulanmaz.

(2) Jeotermal enerji santrallerinde bu Yönetmelikte yer alan baca yüksekliği, baca gazı

hızı ve dikey çıkış şartına ilişkin hükümler aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Kapasitesi H2S emisyonu miktarı

20 MWe’den daha az 6 kg/saat

20 MWe’den 50 MWe’e kadar 105 kg/saat

50 MWe ve daha fazla 15 kg/saat

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2009 27277

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/3/2010 27537
2- 10/10/2011 28080
3- 13/4/2012 28263
4- 16/6/2012 28325
5- 10/11/2012 28463
6- 20/12/2014 29211
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ BİLİM, 

ARAŞTIRMA/MAKALE VE HİZMET ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, özgün bilimsel çalışma ve araş-

tırmalarıyla jeoloji bilimi ve mühendisliğinin gelişmesine ulusal ve uluslararası düzeyde önemli

katkısı olmuş bilim insanlarının, uygulamacı ve araştırmacı meslektaşların çalışma ve hizmet-

lerini değerlendirmek, Odanın bilimsel ve örgütsel çalışmaları ile toplumsal alana ilişkin önemli

hizmet ve katkılarda bulunmuş kişilerin belirlenmesi ve ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esas-

ları düzenlemektir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve

Mimar Odaları Birliği Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma/Makale Ödülü: Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Ödülünü,

b) Bilim Ödülü: Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülünü,

c) BTK: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurulunu,

ç) Hizmet Ödülü: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hizmet Ödülünü,

d) Oda/JMO: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

e) Oda Yayını: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının süreli yayınlarından "Türkiye

Jeoloji Bülteni" ile "Jeoloji Mühendisliği Dergisi"ni,

f) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüller, Uygulama İlke ve Koşulları

Ödüller 

MADDE 4 – (1) Oda, bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamına uygun olarak aşağıda ta-

nımlanan ödülleri verir:

a) Bilim ödülü: Ana bilim dalı gözetmeksizin jeoloji mühendisliğinin herhangi bir ça-

lışma alanında özgün çalışmaları olan, bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla jeoloji bilimine

uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş Oda üyesi bilim insanlarına verilen ödüldür.
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b) Araştırma/Makale ödülü: Jeoloji bilimi ve mühendisliğine önemli katkılar sağlayan

ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde son iki yıl içinde yayımlanmış, konusunda en başarılı

olarak değerlendirilen makalelerin yazarına veya çoklu yazarlarda bütün yazarlar adına baş-

yazarına verilen ödüldür. Başyazarın, makalenin yayımlandığı yılda 40 yaşını doldurmamış ve

oda üyesi olması koşulu aranır.

c) Hizmet ödülü: Hizmet ödülü aşağıda belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini sağ-

lamış olanlara verilen ödüldür:

1) Ana bilim dallarının herhangi birinde jeoloji mühendisliğinin gelişmesine önemli

katkı(lar)da bulunmuş olmak.

2) Uygulama projelerini yürütme ve sonuçlandırma, planlama, araştırma, inceleme veya

diğer çalışmaları ile araştırıcı ve/veya uygulamacı bir gençliğin yetiştirilmesine önemli katkı-

larda bulunmuş olmak.

3) Araştırma sonuçlarının endüstriye aktarılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına

emeği geçmiş olmak.

4) Jeoloji mühendisliği meslek içi eğitimine nitelikli katkı(lar)da bulunmak.

5) Jeoloji Mühendisleri Odasının bilimsel etkinlikleri ile öğretsel ve örgütsel çalışma-

larına önemli katkılar sağlamış olmak.

6) Oda birimlerinde personel statüsünde çalışıp, sistemli, programlı, özverili çalışma-

larıyla örnek olmak. 

Adaylıkla ilgili uygulama ilke ve koşulları

MADDE 5 – (1) Oda, ödüllere aday gösterilmesine ilişkin ilk duyuruyu yayınlarıyla

ve elektronik iletişim araçlarıyla üyelere, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara her yıl Eylül ayının

ilk haftasında; ikinci duyuruyu, tüm üyelerin e-posta adresine gönderilmek üzere, 31 Aralık

tarihinden 15 gün öncesine kadar yılda en az iki kez yapar.

(2) Başvuru/aday önerilerinin ödüle esas dokümanların, ekteki formlara uygun, basılı

ve elektronik ortamda düzenlenerek, her yıl en geç Aralık ayının son iş günü resmi çalışma

saati bitiminden önce Odaya ulaştırılmış olması gerekir.

Bilim, araştırma ve makale ödüllerine adaylık önerileri

MADDE 6 – (1) Bilim ve Araştırma/Makale ödüllerine aşağıda sıralanan kişi ve kuru-

luşlardan;

a) Bilim ödülü adaylığı için;

1) Geçmişte Bilim ödülü almış olanlar,

2) Üniversite senatoları, fakülte, enstitü, araştırma merkezleri ile jeoloji mühendisliği

bölümlerinin en yüksek organları,

3) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları,

4) Meslek alanında kurulmuş dernekler ile çalışma grupları,
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5) Meslek alanında uluslararası nitelikte yayın yapan dergilerin editör veya yayın ku-

rulları, 

aday önerebilirler.

b) Araştırma ve makale ödülü adaylığı için; 

1) Araştırma/Makale ödüllerine aday olmak isteyen kişiler kendilerini,

2) Üniversite senatoları, fakülte, enstitü, araştırma merkezleri ile jeoloji mühendisliği

bölümlerinin en yüksek organları,

3) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları,

4) Meslek alanında uluslararası nitelikte yayın yapan dergilerin editör veya yayın ku-

rulları, 

aday önerebilir. 

(2) Adaylık önerilerinin bu Yönetmelik ile Ek-1 ve Ek-2 çerçevesinde belirtilen koşul-

ları sağlamış olması ayrıca adayların da; bilimsel, mesleki ve toplumsal etiğe aykırı davranış-

larda bulunmamış ve Oda tarafından verilmiş herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartı

aranır. 

Hizmet ödülüne adaylık önerileri

MADDE 7 – (1) Hizmet ödülüne aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlar aday önerebilir-

ler:

a) Oda Yönetim Kurulu, Onur ve Denetleme kurulları.

b) Oda çalışma grupları.

c) Üniversitelerin senatoları, fakülte, enstitü, merkezleri ile jeoloji mühendisliği bö-

lümlerinin en yüksek organları.

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili organları.

d) Meslek kuruluşlarının en yetkili organları.

Ödülün biçimi

MADDE 8 – (1) Ödüller; ödülün türüne göre plaket ve beratı içerir. Bilim ve Araştır-

ma/Makale ödüllerini alanlara ayrıca yurt içinde yürütecekleri araştırmalarda kullanılmak üzere

Oda Yönetim Kurulunca para ödülü verilir. Araştırma desteği olarak verilen para ödülü bilim

ödülü alanlara yıllık üye aidatının 10 katını, Araştırma/Makale ödülü alanlar için ise yıllık üye

aidatının beş katını geçmemek üzere belirlenen miktar üzerinden verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilim ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulunun oluşumu, görev ve çalışma biçimi

MADDE 9 – (1) Bilim ve Araştırma/Makale Ödülleri ile ilgili aday başvuru ve öneri-

lerini değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerini yerine getirmek üzere beş üyeden oluşan

Yürütme Kurulu oluşturulur. Kurul, Oda Yönetim Kurulunun davet edeceği ve Oda üyesi olan

profesör statüsündeki bir başkan, seçilmiş üç üye ve doğal üye olarak BTK Başkanından oluşur.  
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(2) Yürütme Kurulu Başkanı ve doğal üye dışındaki üyeler, Kurul Başkanının kendi

ana bilim dalı dışındaki diğer üç ana bilim dalından her birini temsil edecek şekilde önereceği,

konularında uzman iki isimden oluşan toplam altı aday arasından, Oda Yönetim Kurulu tara-

fından seçilir.

(3) Oda Genel Kurulundan sonra Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurul üyeleri,

bir sonraki Genel Kurula kadar iki yıl süreyle görev yapar.

Yürütme Kurulunun görevleri ve çalışma biçimi

MADDE 10 – (1) Yürütme Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kurul, Bilim ve Araştırma/Makale ödülleri adaylarının başvuru koşullarını sağlayıp

sağlayamadığına ilişkin ön değerlendirme yapar. 

b) Ön değerlendirme sürecini geçen adaylar için Bilim ödülü için beş, Araştırma/Makale

ödülü için her bir ana bilim dalından üç hakem belirler.

c) Kurul, hakemlerin görüşlerini alarak başvuruları değerlendirip, her bir ana bilim da-

lında ödül alacakları belirler ve duyurulmak üzere Oda Yönetim Kuruluna sunar. 

Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esasları 

MADDE 11 – (1)  Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

a) Yürütme Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılan toplantılara Oda Yönetim Kurulu

Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanının olmaması halinde yerine bir Yönetim Kurulu üyesi göz-

lemci olarak katılır.

b) Aday öneri ve müracaatları Yürütme Kurulu tarafından 6 ncı maddenin ikinci fıkra-

sındaki şartlara göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. 

(2) Yürütme Kurulu tarafından yapılan ön değerlendirme ile belirlenen aday önerileri

aşağıdaki usullerle değerlendirilir:

a) Bilim ve Araştırma/Makale ödülü adaylarının dosyaları, hakem olarak belirlenen uz-

man bilim insanlarına değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemler Ek-1 ve Ek-2’ye göre ve

bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her bir aday ve çalışmalarına ilişkin görüş ve değer-

lendirmelerini içeren raporlarını en geç bir ay içinde Yürütme Kurulu Başkanına gönderir. 

b) Yürütme Kurulu toplantısında hakemlerden gelen her bir rapor ayrıntılı olarak de-

ğerlendirilir ve ödül alacak aday belirlenir; ödüle değer bir aday bulunamadığı durumda, o yıl

ödül verilmez.

c) Yürütme Kurulu çalışmalarını ödül dağıtım töreninden en az bir ay önce tamamlar.

ç) Yürütme Kurulu üyelerinin giderleri Oda tarafından ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Ödülünün Belirlenmesi

Hizmet ödülünün belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlardan

gelen hizmet ödülü aday önerileri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek ödül verile-

cekler belirlenir. Ödüllerin verildiği dönemde ilgili kurul üyeleri aday olarak önerilemezler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Ödüllerin Verilmesi, Duyurulması, İtiraz ve Gizlilik

Ödüllerin verilmesi ve duyurulması

MADDE 13 – (1) Ödül kazananların duyurulması ve ödülün verilmesi aşağıdaki usule

göre yapılır:

a) Bilim ve Araştırma/Makale ödüllerini kazananlar her yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı

tarihinden bir ay önce açıklanır.

b) Bilim ve Araştırma/Makale ödülleri, aynı yıl içerisinde yapılan Kurultay açılış otu-

rumunda sahiplerine verilir. Kurultaya mazereti nedeniyle katılamayacak olan ödül sahibi, Oda

yönetimini önceden bilgilendirmek koşuluyla, ödülünü diğer bir kişi aracılığıyla alabilir. 

c) Ödül töreninde, ödül alanların kısa öz geçmişleri ve ödül verilmesinin gerekçesi du-

yurulur. 

ç) Hizmet Ödülleri Türkiye Jeoloji Kurultayı veya Oda tarafından belirlenen yerde tö-

renle sahiplerine verilir.

d) Kurultayın yapılamaması halinde ödüller, Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir

tarihte ve yerde düzenleyeceği ödül töreni ile sahiplerine verilir.

e) Ödülü kazananlar, gerekçeleri ve bunların mesleki öz geçmişleri; Oda yayınlarında

veya Odanın internet sayfasında duyurulur.

f) Ödül kazananların, törenin yapıldığı şehre ulaşım ve konaklama masrafları Oda ta-

rafından karşılanır.

İtiraz ve gizlilik

MADDE 14 – (1) Ödüllere ilişkin değerlendirme sonuçları kesindir ve itiraz edilemez.

Gizlilik ilkesi gereğince, Yürütme Kurulunda adaylar hakkında yapılan görüşmeler, hakemler

ve değerlendirmeler; kurul üyeleri, hakemler ve Oda Yönetim Kurulu tarafından hiçbir şekilde

üçüncü şahıslara açıklanamaz. 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini  Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILACAK AHŞAP VE METAL ESASLI 

KALIPLARIN VE TAŞIYICI KALIP İSKELELERİNİN TASARIM, 
HESAP VE YAPIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bina inşaatlarında betona mukavemetini alıncaya

kadar şekil vermek üzere tesis edilen ahşap ve metal kalıplar ile beton dökülen kalıpları taşıyıcı
ve destekleyici ahşap ve metal kalıp iskeleleri için hesaplama, projelendirme ve yapım esasla-
rını, asgari malzeme özelliklerini, konstrüktif kuralları ve güvenlik kriterlerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun bina tanımı

kapsamına giren yapıların inşasında ahşap ve/veya metal malzemeden tesis edilecek kalıp ve
taşıyıcı kalıp iskelelerini kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3194 sayılı İmar Kanununun 1 inci ve 22 nci maddeleri ile

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-
kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) İlgili idare: Yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareyi,
c) Kalıp: Prizini almamış betonun yerleştirildiği tüm yüzey, kenar ve bunların bağlantı

bileşenlerini içeren sistemi,
ç) Proje müellifi: Statik proje müellifi olan inşaat mühendisini,
d) Taşıyıcı kalıp iskelesi: Betonun kendini taşıyabilecek dayanıma ulaşana kadar beton,

donatı ve kalıpları taşımak ve destek sağlamak amacı ile yerleştirilen tüm bileşenleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Tasarım ve Hesap Esasları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki inşaatlarda, bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan

değerler ve hesaplamalar uyarınca belirlenen ebatlara uygun olmayan veya kalıcı deformasyona
uğramış kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi kullanılamaz. Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi malzemeleri
her kullanımdan önce şantiye şefince kontrol edilir. Beton döküm işlemi bu Tebliğin Ek-2’sinde
yer alan Form-1 düzenlendikten sonra yapılır. Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Form-2 düzen-
lenmeden kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi sökümü yapılamaz.

(2) Bu Tebliğ hükümlerine göre kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin; performans ve ta-
sarım gerekleri ve bağlantı noktalarına dair hesaplamalar ve çizimler ilgili proje müellifince
hazırlanır. Yapılan statik hesap neticesinde kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesinde kullanılacak mal-
zeme, boyut, mekanik özellikler ve uygulama detayları tablo haline getirilebilir veya tip detay
olarak sunulabilir. 
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(3) Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerine ait proje müellifince hazırlanan dokümanlar, yapı

sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki

ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilir.

(4)  Yapı ruhsatının onayını müteakip, kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesinde kullanılacak

malzeme, boyut, mekanik özellikler ve uygulama detaylarında tadilat ruhsatı düzenlenerek de-

ğişikliğe gidilebilir. 

(5) Yüklenici tarafından ahşap ve/veya metal esaslı malzemeden olmak şartıyla; TSE

belgesine sahip sistemlerin kullanılacağının talep ve beyan edilmesi halinde, üretici firma ta-

rafından yapılan hesap ve detay çizimler, proje müellifinin uygun görüşü alınmak koşulu ile

ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul edilebilir. Ancak bu durum yüklenicinin ve proje müel-

lifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(6) Toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut binaları ile 3194 sayılı

İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamında yapı ruhsatı düzenlenmeden inşa edilebilen bi-

nalar haricinde taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzeme kullanılamaz.

(7) 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki binaların etüt ve proje-

lerinde de ikinci fıkradaki dokümanlar aranır.

(8) İlgili idare, yapı projelerini incelerken ikinci fıkradaki dokümanların bu Tebliğ ve

Esaslarına uygunluğunu kontrol eder.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinde; 20/6/2012 tarihli ve

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik ve

standartlarda belirtilen asgari koşullar sağlanır.

(10) Bu Tebliğ kapsamında tesis edilecek kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin hesap,

proje, uygulama, söküm ve denetim dâhil tüm aşamaları 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2001

tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabidir.

(11) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskeleleri 6331 sayılı İş Sağlığı

ve Güvenliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı De-

netimi Hakkında Kanun uyarınca sorumlu teknik elemanların yönetim, gözetim ve denetimi

altında, projesine ve malzeme gereklerine uygun olarak kurdurulur ve söktürülür.

Tasarım ve hesap esasları

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin tasarım

ve hesaplamalarında bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan esaslara uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yapı ruhsatı ve-

rilen yapılar ve kamu kurum ve kuruluşlarınca ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan

ihaleler için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli

Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesi

gerektiğinde kullanılacak analizörlerin TS EN 14181 standardı kapsamında KGS1 sertifikasının

bulunmaması durumunda, bu parametrenin ölçümünü SEÖS ile gerçekleştirmek amacıyla se-

çilecek olan analizörün, CE belgeli, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına ya da

dünya genelinde bu standartların muadili olarak kullanılan standartlara göre performans ve be-

lirsizlik testlerinin yapılmış ve şartları sağladığının belgelenmiş olması; ısıl dönüştürücü ve

kimyasal ölçüm metotları olmadan,  optik ışık metodu ile doğrudan H2S ölçümü yapabilen,

uygun ölçüm aralığına sahip olması zorunludur.

(5) Ülkemizde geliştirilerek üretilen SEÖS analizörlerinin, TS EN 14181 içerisinde yer

alan KGS1’e göre performans testleri ve belirsizlik hesaplarının TÜBİTAK MAM tarafından,

TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına göre yapılarak şartların sağlandığının ra-

porlanması durumunda, söz konusu analizörlerde KGS1 sertifika zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/10/2011 28082
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8990 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8992 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı 

Otokopi Kağıdı, teknik şartname ve ticari şartname ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış 
piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 

 

STOK 

NO 
TİPİ TÜRÜ CİNSİ ÇEŞİDİ EBATI I.PARTİ II.PARTİ 

TOPLAM 

MİKTAR 

NEYE 

GÖRE 

ALINACAĞI 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

H114152 CB (BEYAZ) 1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 2.000.000 m² 3.000.000 m² 

P.36.i/ 

28.04.2017 

tarih ve 

no.lu teknik 

şartname 

20.11.2020 

H114153 
CFB 

(BEYAZ) 
1 1 2 480 mm 500.000 m² 1.000.000 m² 1.500.000 m² 

H114154 CF(BEYAZ) 1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 2.000.000 m² 3.000.000 m² 

H98 CB (BEYAZ 1 1 2 440 mm 500.000 m² - 500.000 m² 

H99 
CFB 

(BEYAZ) 
1 1 2 440 mm 350.000 m² - 350.000 m² 

H100 CF (BEYAZ) 1 1 2 440 mm 500.000 m² - 500.000 m² 

TOPLAM 3.850.00 m² 5.000.000 m² 8.850.000 m² 

 
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 140.-TL’DİR. 
a. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 
firmaların, ihaleye katılabilmek için 140.-TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya 
Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan 
yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari 
şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 
araştırması yapılacaktır. 
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5- İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6- Teklifler döviz ($) cinsinden verilecektir. 

7- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

8-Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen döviz 

cinsinden ($) verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat 

mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini 

yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

9-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. 

10-İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur.  9033/1/1-1 

—— • —— 

BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE 

Carbonless Copy Paper with the following specifications and quantity shall be purchased 

from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open procedure, in 

accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and additional 

conditions concerning the tender. 

 

STOCK 

NUMBER 
TYPE SPECIES KIND SORT DIMENSION 1.LOT 2.LOT 

TOTAL 

AMOUNT 

BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

H114152 CB (WHITE) 1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 2.000.000 m² 3.000.000 m² 

Technical 

Specification 

Date and No. 

P-36.i/28.04.2017 

20.11.2020 

H114153 
CFB 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 500.000 m² 1.000.000 m² 1.500.000 m² 

H114154 CF (WHITE) 1 1 2 480 mm 1.000.000 m² 2.000.000 m² 3.000.000 m² 

H98 CB (WHITE) 1 1 2 440 mm 500.000 m² - 500.000 m² 

H99 
CFB 

(WHITE) 
1 1 2 440 mm 350.000 m² - 350.000 m² 

H100 CF (WHITE) 1 1 2 440 mm 500.000 m² - 500.000 m² 

TOTAL 3.850.000 m² 5.000.000 m² 8.850.000 m² 
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1.THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 140.-TL FOR THIS TENDER. 
a) The tenderers can view the tender documents in the 2nd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, 
the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (140.-TL) to any 
of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope 
by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer 
after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the 
order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers. 

2. The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. 
ONLY THE BID FORMS INDICATING THE OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 
ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 
are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 
Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 
Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the documents specified in the 
additional conditions and the inner envelope shall all be put in the outer envelope. 

3. The bids shall reach or be submitted to “II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı” at our 
Headquarters latest by 12:00 on the mentioned date. Bids submitted after this time and delays due 
to mail shall not be taken into consideration. 

4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline The inner 
envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall also be 
opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary. 

5. The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into 
consideration. 

6. Bids shall be given in foreign currency ($). 
7. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender. 
8. Tenderers shall submit a bid bond in the same foreign currency ($) with their offer 

valid for at least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by 
themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the 
guarantee be a letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall 
submit the letter not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the 
provisions of the relevant law and the specifications…” 

9. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 
(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out 
the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please 
regarding the above-mentioned material to be purchased. 

10. The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present 
their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates 9033/2/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İlçe / 

Mahalle 

Ada 

Parsel 
Mevkii-No 

Süre 

(Yıl) 

Muhammen Bedel 

(1 Yıllık) 
Geçici Teminat 

İhale 

Usulü 

Tarih ve 

Saati 

Dulkadiroğlu/ 

Göllü 
130/1 Yedikuyular Bedesten Çarşısı 10 

500.000,00 

TL +KDV 
150.000,00 TL 

35/a 

(Kapalı) 

17/11/2020 

14:00 

 
1. Yukarıdaki ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 
adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda ihale ile kiraya 
verilecektir. 

2. İhalesi yapılacak taşınmaz ile ilgili ihale şartname bedeli 250,00 TL karşılığında  
(şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli 
ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. 

3. İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş 
olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 
Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 
iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ve teminat türü belirtilecektir. 

4. Kahramanmaraş Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan irtifak sözleşmesi gereği 
Yedikuyular Bedesten Çarşısından elde edilecek toplam yıllık hâsılatın %1 oranında hazine payını 
ayrıca Milli Emlak Müdürlüğüne kiracı tarafından ödenecektir. 

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
a. Tedavüldeki Türk parası 
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu 
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller 
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları 
5. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE 

KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER; 
a. İkametgâh belgesi, 
b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu, 
c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan 

kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. 
e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi, 
f. 2886 sayılı Yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı,  
g. Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu 
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gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması 
halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; 

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi,  
i. Yedikuyular Bedesten Çarşısının ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin en az 

10.000.000 -TL (On Milyon Türk Lirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır 
j. Yedikuyular Bedesten Çarşısının ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin, ihalenin 

yapıldığı tarihten önceki iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. 2018 ve 
2019 yıllarına ait toplam cirosunun K.D.V hariç 50.000.000.-TL (Elli  Milyon Türk Lirası) den az 
olmamalıdır. 

k. Yedikuyular Bedesten Çarşısının ihalesine katılacak özel ve tüzel kişilerin, Bilanço ve 
Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir 
tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeye düzenlemeye yetkili merci 
tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. 

6. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: 
Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak 

zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-
f-g-h-i-j-k-) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.  

Not: (i-j-k) maddelerinde istenilen kriterleri sağlayamayan istekliler ihaleye 
katılamayacaktır. Ortak girişim olması halinde ortak girişimde bulunan kişi ve firmaların tamamı 
bu kriterleri sağlamalıdır. 

a. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. 
b. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere 

ortaklık yapar 
c. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı 

Beyannamesini vermek zorundadır. 
d. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 
oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu 
ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı 
Beyannamesinde gösterilir. 

e. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu 
sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir. 

f. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, 
ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir 

7. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 8876/1-1 
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REKLAM MATERYALLERİNİN İŞLETME HAKKININ  
10 (ON) YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1 – İhalenin Konusu  
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yetki alanlarında, reklam amaçlı yüklenici tarafından 

yeni kent mobilyaları yaptırılması (Led Ekran, Bilboard, Otobüs Durağı, Döner Silindir Kule) ve 
mevcut olanlarla birlikte (Megaliğht-sabit, Clp afiş değiştiricili Raket Reklam Panosu, Raket 
Pano, Tramvay Durağı)  temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında, reklam materyallerinin 
işletme hakkının 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.  

İHALE KONUSU KENT MOBİLYALARI MİKTARI: 

Sıra Ürün Adı 
Adet 
(A) 

Birimi 
m² (B) 

Çarpan 
Değer 

(C)  

İhaleye 
Esas m² 

D= (Bxc) 

Toplam m² 
E= (Axd) 

1   LED EKRAN 5 15 3 45 225 

2 MEGALIGHT (Sabit) 50 14 1,5 21 1.050 

3 BİLLBOARD 600 7 1 7 4.200 

4 OTOBÜS DURAĞI 550 4 2 8 4.400 

5 
CLP AFİŞ (Değiştiricili) 

RAKET REKLAM PANOSU 
10 12 2 24 240 

6 RAKET PANO 200 4 1 4 800 

7 DÖNER SİLİNDİR KULE 8 12 1 12 96 

8 TRAMVAY DURAK 28 8 2 16 448 

TOPLAM  
1.451 
ADET 

      11.459 m2 

Metrekare Birim Fiyatı: Fiyat Tespit Komisyonu tarafından kent mobilyalarında 1 m² için 
tespit edilen fiyattır. 

Birim Alan: Kent mobilyasının bir adedi üzerindeki reklam alanı 
Katsayı Çarpanı: Fiyat Tespit Komisyonu tarafından kent mobilyalarının birbirilerine göre 

mukayeseli değeri. 
İhaleye Esas Alanı: Kent mobilyasının bir adedi üzerindeki reklam alanının katsayı 

çarpanı ile çarpılarak hesaplanmış mukayeseli alanı. 
Toplam Alan:  Bir çeşit kent mobilyasının toplamı üzerindeki mukayeseli reklam alanı 
MADDE 2 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı, tekliflerin verileceği yer, 

ihalenin şekli  
2.1. İhale 18.11.2020 Çarşamba günü saat 15.30 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
2.2. İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale 

İşleri Şube Müdürlüğüne 18.11.2020 Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında 
vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
nedeniyle süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi gereğince kapalı teklif 
usulü ile yapılacaktır. 

MADDE 3 – Muhammen Bedel ve Teklifin Para Birimi  
İşin muhammen bedeli aylık 497.196,00-TL (KDV Hariç) olmak üzere, 10 yıllık toplam 

muhammen bedel 59.663.520,00-TL (KDV Hariç)’dir. İstekliler tekliflerini ve geçici 
teminatlarını Türk Lirası olarak vereceklerdir. 
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MADDE 4 – Geçici Teminat ve Geçici Teminata İlişkin Esaslar  
Geçici Teminat, Muhammen Bedelin % 3’ü olan 1.789.905,60-TL’dir. İstekliler bu tutarı, 

Belediyemizin TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 (Türkiye Vakıflar Bankası) İban nolu banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler. 

MADDE 5 – İhaleye girebilme şartları  
A. İÇ ZARF 
İç zarf teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 
reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 
isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
c.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
ç.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi 
ç.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) Yükleniciler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, Yüklenici adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

e) Geçici teminat, 
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
g) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir banka referans mektubu (alındığı banka ya da finans kurumunun genel 
müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde 
düzenlenmiş olması gerekir. 

ğ) İsteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış), 
h) S.G.K. ’dan alınacak prim borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra 

alınmış), 
ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge (İhale ilan 

tarihinden sonra alınmış),  
i) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
j) Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı, 
k) İhaleye teklif verecek olan firmanın ihale tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıllık reklam 

ajansı veya reklam şirketi olduğuna dair belge, 
l) İstekli gerçek kişi ise kanuni ikametgâh adresi, 
C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 8949/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Evsel ve 
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.  

1- İdarenin 
Adresi   : Savaştepe Yolu 7. Km. Altıeylül / BALIKESİR 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma 
tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine 
göre, 10.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini 
ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu uygulama projeleri ve 
işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir 

b) Yapılacağı yer  : Altıeylül / BALIKESİR 
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 

(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad.  
No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati  : 24/11/2020 Saat 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu 
iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2020 – Sayı : 31296 

 

en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 10.000 m3/gün - 50.000 kişi eşdeğer nüfus 
kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme 
Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı 
veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 10.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 15.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
H) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Balıkesir Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 2.000.000 TL tutarında Geçici 
Teminat. 

I) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
J) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

K) Performans Garanti Beyannamesi. 
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L) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
M) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
N) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
O) İç Zarf. 
 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

 Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 
oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

 İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü 
maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F),(G) ve (M) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Savaştepe Yolu 7. Km. 
Altıeylül / BALIKESİR adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 
için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.  

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

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 8999/2-1 
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PAKET EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Rize Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Rize Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Paket Evsel ve 
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.  

1- İdarenin 

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Cad. No: 6 Aksu OSB Mah. 

Kalkandere / RİZE 
2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: Rize Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan işletmelerden 

kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai 

kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, 400 
m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, 

tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu uygulama projeleri ve işletme-

bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir 

b) Yapılacağı yer : Kalkandere / RİZE 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) 

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 6 (altı) aydır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad.        

No: 154        1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26/11/2020 Saat 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

- İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere 

uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen 

ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirdiğini gösteren her türlü atıksu arıtma tesisi yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu 

belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya 

noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

- İş Deneyim Belgesi olarak İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma 

değerlendirmeye alınmayacaktır.    

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) 1.500.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden isteklilerce teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge. 

E) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 

F)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Rize Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 250.000 TL tutarında Geçici Teminat. 

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 

tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 
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J) Performans Garanti Beyannamesi. 

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

N) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 

oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.2 nci maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.   
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

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

Rize Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu 

Cad. No : 6 Aksu OSB Mah. Kalkandere / RİZE adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini; her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.  

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

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9001/2-1 
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33 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Yozgat Ata Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Yozgat Ata Küçük Sanayi Sitesi (II. Kısım) 33 adet işyeri 
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin Adresi  : Nevzat Şener Bulvarı Fevzi Çakmak Mah. Ata Sanayi 
Sitesi Cami Altı No: 1 Sarıkaya/YOZGAT 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 33 adet işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer  : Sarıkaya/YOZGAT 
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi  : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile)  : 11.516.154,76 TL  
f) Geçici Teminatı  :      345.484,64 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati  : 27/11/2020 - Saat 10.00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Yozgat Ata Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Nevzat Şener Bulvarı Fevzi 

Çakmak Mah. Ata Sanayi Sitesi Cami Altı No:1 Sarıkaya/YOZGAT adreslerinde görülebilir veya 

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

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

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

 9000/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9039/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9036/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9037/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9038/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9022/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9023/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Yeni Sanat Vakfı 
VAKFEDENLER: Mustafa FENER 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 18.09.2020 tarih ve E:2020/288.,   
K: 2020/419 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Kadim medeniyetimizin yapıtaşları ve değerleriyle beslenen evrensel 
bir kültür sanat anlayışından güç alarak, eğitim ve üretim odaklı yaklaşımı ile Türkiye’nin kültür-
sanat ekonomisine katkı sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000 TL (Doksan Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: İbrahim KALIN, Ahmet Misbah DEMİRCAN, Hasan KAÇAN, 

Cevat OLÇOK, Hasan GÜRSOY, Mehmet KALYONCU, Mustafa FENER 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın malvarlığının devredileceği konusuna en yakın olan 
başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9010/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 9017/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 9018/1-1 

—— • —— 
Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından:  

İPTAL İLANI 
30.10.2020 tarihli ve 31289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere 

Memur Alımı ilanı iptal edilmiştir. 
İlan olunur. 
 9021/1-1 
Afyonkarahisar İli Bolvadin Belediye Başkanlığından: 

İPTAL İLANI 
08.10.2020 tarihli ve 31268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere 

Memur Alımı ilanı iptal edilmiştir. 
İlan olunur. 9046/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen İnsani Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesinin Profesör kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için: 
● Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
● İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
● Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

İnsani Bilimler 
ve Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih Profesör 1 

Yeniçağ, Yakınçağ Tarihi, 
Osmanlı İmparatorluğu 

Tanzimat dönemi, Türkiye 
ve Balkan tarihi 

alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak 

23 Kasım 2020 

 8962/1-1 
—— • —— 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

04.11.2020 tarihli ve 31294 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim üyesi ilanımızdaki 3 sıra numaralı ilanımız aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

 
SIRA 
NO 

KADRO 
UNVANI 

DERECE ADET BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI AÇIKLAMA 

3 DOÇENT 1 1 
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Psikiyatrik hastalarda ilaç uyumsuzluğu, 
Çocukluk travması ve şizofreni 
konularında çalışma yapmış olmak. 

 
 9025/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda 
sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır. 

I) Genel Şartlar:  
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve 

(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, 
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun 

olmak, 
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almaya hak kazanmamış olmak, 
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak, 
d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev 

yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi 
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli 
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

II) Özel Şartlar:  
Bakanlığın internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) 

yayımlanacaktır. 
III) Başvuru Şekli ve Süresi:  
a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr 

ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru 
ekranından elektronik ortamda 09/11/2020 tarihinden 19/11/2020 tarihi mesai bitimine (18:00) 
kadar yapacaklardır. 

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. 
c) Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin 

olarak, öncelikle e-Devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf 
formatında, bu belgenin e-Devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da 
mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir. 

ç) Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz 
tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek 
nitelikte olması gerekmektedir. 

d) Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır. 
e) Sınav başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınıp, aday tarafından 

imzalanacak ve sözlü sınava gelindiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. 
f) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak 

olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel 
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Başvuru, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sınavın 
şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ve 
https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde 06/11/2020 tarihinden itibaren yayınlanacaktır. 

İlan olunur. 8873/1-1 
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından: 
PERSONEL ALIM İLANI 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarih 
ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde; 1 (bir) İç Denetçi, 4 (dört) Uzman Personel, 1 (bir) Destek Personeli 
pozisyonları için toplam 6 (altı) personel istihdamı gerçekleştirecektir.  

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezi Isparta ili olup Ajansın faaliyet alanını Isparta, 
Antalya ve Burdur illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden 
Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 

 
İlan Tarihi 6 Kasım 2020 
Başvuru Tarihleri 5 Aralık 2020 - 20 Aralık 2020 
Sınav Şekli Sözlü (mülakat) 
Mülakat Tarihleri Genel Sekreterlikçe ilan edilecektir.  
Başvuru Adresi ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 

Sınav Yeri 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Çünür Mah. 
102. Cadde Ekonomi Kampüsü A2 Blok No: 185-B 32200 
Merkez/ISPARTA 

 
UYARI: Başvurular, 5 Aralık 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 20 

Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı 
Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.  

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR 
Ajansta istihdam edilecek tüm personelde; 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak, 

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
2.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara 

denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

b) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış 
olmak,  
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c) Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim 
sertifikalarından birine sahip olmak, 

d) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 
(altmış) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış 
olmak, 

2.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek puanlamada 

dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması 
gerekmektedir.): 

• Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak, 
• İngilizce dışında ikinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM 

tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 
• İç denetim alanında zorunlu belge dışında ulusal / uluslararası geçerliliği olan sertifikaya 

sahip olmak 
İç denetçi pozisyonuna başvuranlar için Tablo 1’de yer alan değerlendirme kriterleri 

doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre en yüksek 
puanlı ilk 5 (beş) aday mülakata çağırılacaktır. 

 
Tablo 1 – İç Denetçi Başvuru Puanlama Kriterleri 

İç Denetçi  Puanlamadaki Ağırlığı (%) 
Deneyim Yılı (Belgelenmek Kaydıyla) * 40 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 8 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 
Belirli Konularda Sertifika *** 4 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir. ) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen sertifikayı 
belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki 
ağırlığını değiştirmez. 

 
3. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
Ajansımız tarafından Tablo-2 ve Tablo-3’te belirtilen öğrenim dallarından mezun toplam 

4 (dört) uzman personel istihdam edilecektir. Tablo-2’de belirtilen öğrenim dallarında, KPSS 
puanı bulunanlar veya iş tecrübesi şartını taşıyanların başvurusu uygun kabul edilecek iken Tablo-
3’te belirtilen öğrenim dallarından ise yalnızca iş tecrübesi şartını taşıyanların başvurusu uygun 
kabul edilecektir. Tablo-3’te belirtilen öğrenim dallarından yapılacak başvurularda KPSS puanı 
ile yapılan başvurular uygun kabul edilmeyecektir. 
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3.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği 

YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 
Tablo–2 veya Tablo–3’te belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak 

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 
80 (seksen) puan almış olmak 

Ancak başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla kamu kesimi veya 
özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olanlar KPSS’ye 
girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır: 

a) Planlama, programlama, 
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, 
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, 
ç) İzleme ve değerlendirme, 
d) Tanıtım, danışmanlık, 
e) Şehircilik ve çevre, 
f) Araştırma-geliştirme, 
g) Bilgi ve iletişim teknolojileri, 
ğ) Finansman, 
h) İnsan kaynakları yönetimi, 
ı) Uluslararası ticaret. 
c) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 70 

(yetmiş) puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış 
olmak 

 
Tablo 2 – KPSS Puanı veya İş Tecrübesi ile Başvurulabilecek Uzman Personel Pozisyonu İçin 

Alım Yapılacak Bölümler ve Şartlar 

Öğrenim Dalı 
KPSS 
Puan 
Türü 

Taban 
Puanı* 

 
YDS 

Taban 
Puanı 

İstihdam 
Edilecek 

Toplam** 
Personel 

Sayısı 

Sözlü Sınava 
Çağrılacak 

Aday 
Sayısı 

Mimarlık, İnşaat 
Mühendisliği 

P1, P2, 
P3 

80 70 1 5 

Şehir ve Bölge 
Planlama 

P1, P2, 
P3 

80 70 1 5 

* KPSS Puanı ile başvuran adaylar için zorunludur. İş tecrübesi ile başvuran adaylar, 
KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır. 

** KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları 
bakımından aşağıda yer alan Tablo 4’teki değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel 
Sekreterlikçe gerek KPSS puanı ile gerekse de iş tecrübesi ile yapılacak başvurular aynı havuzda 
sıralanacaktır. Bu sebeple söz konusu sayılar gerek KPSS puanı ile gerekse de iş tecrübesi ile 
yapılacak başvurular arasından yapılacak aday seçiminin toplamını ifade etmektedir. 
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Tablo 3 –Yalnızca İş Tecrübesi ile Başvurulabilecek Uzman Personel Pozisyonu İçin Alım 
Yapılacak Bölümler ve Şartlar 

Öğrenim Dalı YDS Taban 
Puanı 

İstihdam 
Edilecek Toplam 
Personel Sayısı 

Sözlü Sınava 
Çağrılacak Aday 

Sayısı 
Ekonomi, İktisat, Maliye, İşletme, 

Ekonometri, İstatistik, Kamu 
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler  

70 1 5 

Bilgisayar Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Çevre 

Mühendisliği, Enerji Sistemleri 
Mühendisliği 

70 1 5 

 
Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek puanlamada 

dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması 
gerekmektedir.): 

• Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim 
dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak, 

• İngilizce dışında ikinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM 
tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.) 

• Aşağıdaki konulardan herhangi birine ilişkin sertifikaya sahip olmak: 
 Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) 
 Fizibilite  
Genel Sekreterlikçe yapılacak puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim 

dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma 
sınavına katılabilecekler belirlenir. 

 
Tablo 4 – Uzman Personel Başvuru Puanlama Kriterleri 

Uzman  Puanlamadaki Ağırlığı (%) 
KPSS Puanı (KPSS Puanı ile Başvuran Adaylar için) 

40 Deneyim Yılı (İş Tecrübesi ile Başvuran Adaylar için 
Belgelenmek Kaydıyla) * 
YDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 8 
İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 
Belirli Konularda Sertifika *** 4 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir. ) 

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 

*** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen sertifikayı 
belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki 
ağırlığını değiştirmez. 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2020 – Sayı : 31296 

 

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
Ajansımızın sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari ve mali işler ile personelle ilgili iş ve 

işlemler gibi işlerini yerine getirmek amacıyla 1 (bir) adet destek personeli istihdam edilecektir. 
4.1. Destek Personeli Adayları İçin Aranan Nitelikler; 
a) Önlisans programlarının Tablo 5’te belirtilen bölümlerden mezun olmak, 
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından 

(KPSS) KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 
 
Tablo 5 – Destek Personeli İçin Alım Yapılacak Bölümler 

Öğrenim Dalı 
KPSS 
Puan 
Türü 

Taban 
Puanı 

İstihdam Edilecek 
Personel Sayısı 

Sözlü Sınava 
Çağrılacak Aday 

Sayısı 
Grafik Tasarımı, 

Bilgisayar Programcılığı, 
Bilgisayar Teknolojisi, 

Bilgisayar Destekli 
Tasarım ve Animasyon, 
Üç Boyutlu Modelleme 

ve Animasyon 

P93 60 1 5 

 
Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri; 
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek puanlamada 

dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması 
gerekmektedir.): 

• Sınav ilanının asgari önlisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan 
bölümlerden herhangi birine yönelik sertifikaya sahip olmak. 

Destek personeli alımı için Ajansa yapılan başvurular, adayların KPSS puanına göre 
sıralanır. Puan sıralaması listesinden, ilk 5 (beş) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına 
katılabilecekler belirlenir. 

 
Tablo 6- Destek Personeli İçin Başvuru Puanlama Kriterleri 

Destek Personeli Puanlamadaki Ağırlığı (%) 
KPSS Puanı 90 
Belirli Konularda Sertifika ** 10 

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen sertifikayı 
belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki 
ağırlığını değiştirmez. 

 
5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Başvurular, 5 Aralık 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 20 Aralık 2020 

tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz 
Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.  
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Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup 
ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip 
oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih 
nedenlerinin dikkate alınabilmesi için zorunludur.  

 
Tablo 7 – Başvuruda Sunulacak Belgeler* 

No Belge 
Uzman 

Personel 
(KPSS) 

Uzman 
Personel (İş 
Tecrübesi) 

Destek 
Personeli 

İç 
Denetçi 

1 
Başvuru Belgesi  
(ajanssinavbasvuru. sanayi.gov.tr 
adresinden doldurulacaktır)  

Z Z Z Z 

 
Kamu İç Denetçi Sertifikası veya 
uluslararası eş değerliği bulunan iç 
denetim sertifikası 

GD GD GD Z 

2 Öğrenim diploması ya da mezuniyet 
belgesi  Z Z Z Z 

3 KPSS puanıyla başvuracak adaylar için 
KPSS sonuç belgesi Z GD Z GD 

4 

İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan 
listesini içeren SGK hizmet dökümü veya 
ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet 
belgesi 

GD Z GD Z 

5 

İş tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi 
hangi unvan ile hangi süreyle yürütmekte / 
yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / 
kurumlarından alınmış SGK dökümü ile 
uyumlu yazı 

GD Z GD Z 

6 
YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna 
denk kabul edilen uluslararası geçerliliği 
bulunan yabancı dil belgesi 

Z Z GD Z 

8 Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil 
kaydı belgesi  Z Z Z Z 

9 Erkek adaylar için askerlik durumunu 
(tecil, terhis veya muaf) gösteren belge Z Z Z Z 

10 
Var ise yukarıda ilgili bölümlerde 
belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını 
gösterir diğer belgeler  

T T T T 

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı GD: Gerekli Değil 
* Sınav başvuru sistemi tarafından ilgili resmi organlardan otomatik olarak çekilen veriler 

için ayrıca evrak yüklenmeyecek, başvuru esnasında sistemin yönlendirdiği adımlar ile başvuru 
tamamlanacaktır.  
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ÖNEMLİ: 
Son başvuru tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan 

başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. 
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için 

yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman, destek personeli ya da iç denetçi 
pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul 
edilmeyecektir). 

UYARI: 
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu 
başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup 
isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile 
gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma 
sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla 
sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri 
feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. 

6. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda 

belirtilen diğer tercih alanları bakımından Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin Ek-
1’inde ve işbu ilan metninin ilgisine göre Tablo 1, 4 veya 6’sında yer alan değerlendirme kriterleri 
doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim 
dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma 
sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. 
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet 
edilir.  

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Sınav, Ajans Genel Sekreterliği hizmet binasında sözlü (mülakat) olarak ve Genel 

Sekreterlikçe daha sonra ilan edilecek tarihte yapılacaktır.  
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye 

yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır. 
7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 
Sınav Kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi 

birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve 
temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin 
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı 
not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 
adaylardan ister. 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı 
olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. 
Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 
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Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili 
pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması 
nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulu’nun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından 
sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle 
doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 
sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara 
yazılı olarak bildirilir. 

8. GÖREVLENDİRME 
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin 

yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 
15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün 
mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat 
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların 
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve 
başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.  

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, 
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile göre belirsiz süreli iş sözleşmesi 
yapılır. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 
Yönetim Kurulu’nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

9. BİLGİ ALMA 
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir: 
Tel : 0 (246) 224 3737 (Dâhili: 116, 110) 
E-posta  : info@baka.org.tr 
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 8874/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 

İlan olunur. 
 

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI 
İLAN 
NO 

BİRİM-BÖLÜM-ABD/PROGRAM 
KADRO 
ADEDİ 

DERECE UNVAN ALES 
YDS veya 
Eşdeğeri 

ÖZEL ŞARTLAR 

20013 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Toplu 
Beslenme Sistemleri 

1 6 
Araştırma 
Görevlisi 

70 50 
Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri 
ve Gıda Biyoteknolojisi alanında 
doktora yapıyor olmak. 

20014 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik Toplum 
Beslenmesi 

1 6 
Araştırma 
Görevlisi 

70 50 
Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri 
ve Gıda Biyoteknolojisi alanında 
doktora yapıyor olmak. 

20015 
Veteriner Fakültesi 
Zootekni ve Hayvan Besleme 
Veterinerlik Biyoistatistik 

1 6 
Araştırma 
Görevlisi 

70 50 
Zootekni ve Hayvan Besleme 
alanında doktora yapıyor olmak. 

20016 

Veteriner Fakültesi 
Zootekni ve Hayvan Besleme 
Hayvan Besleme ve Beslenme 
Hastalıkları 

1 6 
Araştırma 
Görevlisi 

70 50 
Zootekni ve Hayvan Besleme 
alanında doktora yapıyor olmak. 

 
UZAKTAN EĞİTİMİN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDAKİ KADROLAR 

İLAN 
NO 

BİRİM-BÖLÜM-ABD/PROGRAM 
KADRO 
ADEDİ 

DERECE UNVAN ALES 
YDS veya 
Eşdeğeri 

ÖZEL ŞARTLAR 

20017 
Rektörlük 

(Uygulamalı Birim) 
2 2 

Öğretim 
Görevlisi 

70 50 

Bilgisayar Mühendisliği veya 
Yazılım Mühendisliği veya 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi veya Elektronik- Bilgisayar 
Eğitimi veya Bilgisayar 
Öğretmenliği Bölümü lisans 
mezunu olup bu alanlarda en az 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 
DİĞER ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI 

İLAN 
NO 

BİRİM-BÖLÜM-ABD/PROGRAM 
KADRO 
ADEDİ 

DERECE UNVAN ALES 
YDS veya 
Eşdeğeri 

ÖZEL ŞARTLAR 

20018 
Sağlık Hizmetleri MYO 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Diyaliz 

1 6 
Öğretim 
Görevlisi 

70 - 

Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu 
Bölümü lisans mezunu olup alanında 
en az tezli yüksek lisans yapmış 
olmak ve Diyaliz Sertifikasına veya 
lisans mezuniyeti sonrası 
belgelendirmek kaydıyla diyaliz 
alanında en az 2 yıl deneyime sahip 
olmak. 



6 Kasım 2020 – Sayı : 31296 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

20019 

Sağlık Hizmetleri MYO 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Çevre Sağlığı (SHMYO) 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olup Çevre Mühendisliği 

alanında en az tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

20020 

Sağlık Hizmetleri MYO 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 

Çevre Sağlığı (SHMYO) 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında en 

az tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

20021 

Genç MYO 

Bilgisayar Teknolojileri  

Bilişim Güvenliği Teknolojisi 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Siber Güvenlik veya Bilgi Güvenliği 

Mühendisliği veya Bilgi Güvenliği 

Mühendisliği ve Kriptografi alanında 

en az tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

20022 
Genç MYO  

Elektrik ve Enerji Elektrik 
1 6 

Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik- 

Elektronik Mühendisliği Bölümü 

lisans mezunu olup Elektrik 

Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında en az tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

20023 

Bingöl Sosyal Bilimler MYO 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

Sosyal Güvenlik 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Hukuk Fakültesi mezunu olup Hukuk 

alanında en az tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

20024 

Bingöl Sosyal Bilimler MYO 

Pazarlama ve Reklamcılık  

Medya ve İletişim 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Gazetecilik Bölümü lisans mezunu 

olup Gazetecilik alanında en az tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

20025 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

Bahçe Tarımı 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup 

Botanik alanında en az tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

20026 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO 

Gıda İşleme  

Gıda Teknolojisi 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Gıda Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olup Gıda Mühendisliği 

alanında en az tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

20027 

Bingöl Teknik Bilimler MYO 

Tasarım  

Grafik Tasarımı 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 - 

Grafik veya Grafik Tasarım alanında 

en az tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

20028 

Fen-Edebiyat Fakültesi  

Doğu Dilleri ve Edebiyatları  

Zaza Dili ve Edebiyatı 

1 6 
Öğretim 

Görevlisi 
70 50 

Zaza Dili ve Edebiyatı alanında en 

az tezli yüksek lisans yapmış olup 

Yükseköğretim Kurumlarında ders 

verme deneyimine sahip olmak. 

20029 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği  

Hidrolik 

1 7 
Araştırma 

Görevlisi 
70 50 

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olup Hidrolik ve Su 

Kaynakları Mühendisliği alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 
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BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ 
Duyuru Başlama Tarihi :06.11.2020 
Son Başvuru Tarihi :20.11.2020 mesai bitimine kadar 
Ön Değerlendirme Tarihi :27.11.2020 
Yazılı/Sözlü Sınav Giriş Tarihi :02.12.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi :04.12.2020 
Kabul Edilecek Başvuru Şekli :Şahsen veya Posta ile 
Başvuru Adresi :Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite 
Cad. No: 1 Merkez/Bingöl 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi :www.bingol.edu.tr 
 

GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrolarına 
atamalar, 2547 sayılı Kanunun 33. maddede belirtilen usule uygun olarak 50. maddenin birinci 
fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. 

3- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir. 

5- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili 
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

6- Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön 
değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak 
yapılır. 

ÖZEL ŞARTLAR 
1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 

http://www.bingol.edu.tr/
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2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

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

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu 

(http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/ /adresinden temin edilip eksiksiz doldurulması 
gerekmektedir. İlan numarası yazılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

2- Özgeçmiş, 
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi (Yurtdışından 

alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte olup denklik belgelerinin de 
gönderilmesi gerekmektedir.) 

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri, 
6- ALES Belgesi, 
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (YDS, KPDS, ÜDS veya muadili), 
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
9- Fotoğraf (1 adet) 
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 
Önemli Notlar: 
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 

birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da 

gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. 
5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve 

ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur. 
6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda 

belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte 
veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında 
gönderilmesi gerekmektedir. 

8- Başvuru tarihleri içerisinde e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul 
edilecektir. 

9- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

10- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
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11- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her 
aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. 

12- Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere 
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

MUAFİYET VE DİĞER HUSUSLAR 
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2- Genel Şartlar başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 23.08.2017 tarihli ve 
22.05.2019 tarihli kararları uyarınca Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda ALES puan türünün üniversite tarafından belirlenerek ilan edilmesi kararına 
istinaden Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında TYT ile öğrenci alan programlara ait ALES 
puan türlerine http://pdb.bingol.edu.tr/norm-kadro/ales-puan-turleri/ adresinden ulaşılabilmektedir.
 8878/1/1-1 

—— • —— 
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
• Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim 
üyesi alınacaktır. 

• Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 
PROFESÖR KADROLARI İÇİN: 
1. Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma 

Eserini” belirttiği dilekçesine Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi 
veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yayın Listesi ile 
bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, 
icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden 
ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek 
teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire 
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

DOÇENT KADROLARI İÇİN: 
1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde Özgeçmişini, Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları 
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gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir.) 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN: 
1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde 

Özgeçmişini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

ÖNEMLİ NOT: 
1. Bilim dosyalarının haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık 

Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, 
Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya 
da halen çalışmakta olanların) içeren ayrı bir dosya başvuru yapılan birime bilim dosyaları ile 
birlikte teslim edilecektir. Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak belgeler kabul 
edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerinin noterden veya resmi kurumlarca 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. 
3. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Özgeçmiş ve Yayın Listesi ile 

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen 
Puanlama Tablosunun* bulunduğu 1 adet CD koymaları gerekmektedir. 

*(Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde 
belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/ adresinde Öğretim Üyesi 
Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna 
uygun olarak doldurulması gerekmektedir.) 

SON BAŞVURU TARİHİ: 
İlanımız Resmî Gazete’de 06.11.2020 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 

20.11.2020 Cuma günü mesai bitimine kadardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

 
İLAN 

NO 
BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM 

KADRO 

ADEDİ 
DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR 

20030 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Matematik 
Cebir ve Sayılar Teorisi 

1 1 Profesör 
Matematik alanında Doçent unvanı almış olup 
sayılar teorisi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

20031 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği 
Otomotiv 

1 1 Profesör 
Ultrasonik yakıt sistemi üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

20032 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  
Makine Mühendisliği  
Konstrüksiyon 

1 1 Doçent 
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında 
Doçent unvanı almış olup kaynak üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

20033 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği 
Yapı 

1 1 Doçent 

İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı 
almış olup kendiliğinden yerleşen beton veya 
harçların mekanik ve durabilite özellikleri 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
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20034 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Kimya 
Organik Kimya 

1 2 Doçent 
Kimya alanında Doçent unvanı almış olup 
organik bileşiklerin sentezi ve nano yapılar 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

20035 
İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam Bilimleri 
Tefsir 

1 1 Doçent Tefsir alanında Doçent unvanı almış olmak. 

20036 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
İş Sağlığı 

1 2 Doçent Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak. 

20037 
Sağlık Hizmetleri MYO 
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

1 1 Doçent 
Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup 
beyin, karaciğer ve DNA hasarları üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

20038 
Solhan Sağlık Hizmetleri MYO  
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler  
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

1 1 Doçent 
Kimya alanında Doçent unvanı almış olup 
enzim saflaştırma karakterizasyonu üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

20039 
Ziraat Fakültesi 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Toprak 

1 1 Doçent 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında 
Doçent unvanı almış olup toprak biyolojisi ve 
biyokimyası üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

20040 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Tarla Bitkileri 

1 1 Doçent 

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında 
Doçent unvanı almış olup meraların verim, 
kalite, gübreleme ve ıslahı üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

20041 
Veteriner Fakültesi  
Temel Bilimler  
Veterinerlik Biyokimyası 

1 1 Doçent 

Veterinerlik Biyokimyası veya Kimya alanında 
Doçent unvanı almış olup ratlarda 
kemoterapötik ilaçlar üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

20042 
Veteriner Fakültesi 
Klinik Öncesi Bilimleri 
Veterinerlik Viroloji 

1 1 Doçent 
Veterinerlik Virolojisi alanında Doçent unvanı 
almış olup kuduz virüsü üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

20043 
Veteriner Fakültesi 
Klinik Öncesi Bilimleri 
Veterinerlik Farmakoloji veToksikolojisi 

1 4 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi 
alanında Doktora yapmış olup toksikokinetik 
parametreler üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

20044 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
İş Sağlığı 

1 4 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı alanında Doktora 
yapmış olup A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık 
Belgesine sahip olmak ve alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

20045 
Fen-Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji 
Sosyal Psikoloji 

1 3 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Psikoloji alanında Doktora yapmış olup kişilik 
ve mesleki ilgiler üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

20046 
Genç MYO 
Bilgisayar Teknolojileri 
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 

1 4 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Mobil teknoloji destekli öğrenme üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

20047 
İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve Sanatları 
Türk-İslam Edebiyatı 

1 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Türk-İslam Edebiyatı alanında çalışmalar 
yapmış olmak. 

20048 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Tarla Bitkileri 

1 5 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Doktora 
yapmış olup yem bitkilerinde ağır metaller 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

 8878/2/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 06.11.2020 

Son Başvuru Tarihi : 20.11.2020 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca 
aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 
içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 
belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gereklidir) 

6-Üniversitemiz web sayfasında yer alan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Kriterleri Yönergesi uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu hazırlayarak, 
başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gereklidir) 

6-Üniversitemiz web sayfasında yer alan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Kriterleri Yönergesi uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu hazırlayarak, 
başvurularına eklemeleri gerekmektedir 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği 
kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.   

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
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FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
KOŞULLAR 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji (İngilizce) 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

İşletme alanında doktora yapmış olup, Duygusal 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 

doktora yapmış olup, Yükseköğretim kurumlarında en 

az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

(İngilizce) 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 

doktora yapmış olup, Kadın hakları alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya 

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
Profesör 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili ve 

Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı Profesör 1 
Grafik alanında doçentlik almış olup, Yükseköğretim 

kurumlarında idari görev yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık 

Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, İç mimarlık 

veya Mimarlık alanında doktora/ sanatta yeterlilik 

yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

İç Mimarlık/ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans 

mezunu olup, İç Mimarlık veya Mimarlık alanında 

doktora/ sanatta yeterlilik yapmış olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında 

uzmanlığını tamamlamış olmak. 

 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ KAZLIÇEŞME KAMPÜSÜ 
Adres: Prof. Muammer Aksoy Cad., No: 10, Kazlıçeeşme, Zeytinburnu - İstanbul 
Telefon: 444 76 96 8963/1/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 
içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 
3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge  
4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 

Sınavından almış oldukları puanı belirten belge. (Bilgisayar Mühendisliği bölümü ve Grafik 
Tasarımı (İngilizce) programı öğretim görevlisi ilanı için geçerlidir.) 

5-Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 

6-Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 
7- Not dökümleri 
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 
10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 
11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 
Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son 

başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belirtilen şartları taşımayan ve 
süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

KOŞULLAR 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Öğretim 
Görevlisi 

1 
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak. 
Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme 
deneyimine sahip olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Grafik Tasarımı 
(İngilizce) 

Öğretim 
Görevlisi 

1 
Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, Fotoğraf veya Görsel 
Sanatlar bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

Plato Meslek 
Yüksekokulu 

Odyometri 
Öğretim 
Görevlisi 

1 
Tıp fakültesi mezunu olup,  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
alanında uzmanlığını tamamlamış olmak. 

 
Duyuru Başlama Tarihi : 06.11.2020   
Son Başvuru Tarihi : 20.11.2020   
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.11.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 25.11.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.11.2020 
Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 

yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ KAZLIÇEŞME KAMPÜSÜ 
Adres: Prof. Muammer Aksoy Cad., No: 10, Kazlıçeeşme, Zeytinburnu - İstanbul 
Telefon: 444 76 96 8963/2/1-1 
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize 
bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 
yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B 
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 

SIRA 

NO 

UNVANI SAYISI 
ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ÇALIŞTIRILACAK 

BİRİM 
ARANAN NİTELİKLER 

2020/05 
Destek 

Personeli 
1 Lisans P3 Rektörlük 

Lisans mezunu olmak, Bakanlık 

onaylı SRC-2 ve SRC- 3 belgelerine 

sahip olmak, E sınıfı Ehliyete en az 

10 yıldır sahip olmak, MEB onaylı 

kurumlardan alınmış Güvenli ve 

Emniyetli Sürüş Teknikleri, Defansif 

ve İleri Sürüş Teknikleri belgelerine 

sahip olmak, Protokol ve Sosyal 

Davranış kuralları eğitimi 

sertifikasına sahip olmak.  

Not: Alınacak Personel Makam 

Şoförü olarak çalıştırılacak olup 

esnek çalışma şartlarına uygun 

çalışabilecek kişi olmalıdır. 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli 
bulunmamak. 

3. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 
olmak). 

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş 
olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç 
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
6. Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile 

görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI: 
Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sakarya 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası 
https://ilan.subu.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen 
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belgelerle birlikte (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak 
imzalı ve mühürlü belgeler), başvuru yapabilir. Başvurular şahsen veya posta yolu ile 
yapılabilecek olup postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. 

İSTENEN BELGELER: 
1. Başvuru formu (Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) 
2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
3. Ehliyet fotokopisi 
4. 1 adet vesikalık fotoğraf. 
5. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca 

onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler) 
6. 2020 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca 

onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler) 
7. Hizmet dökümü (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış 

ıslak imzalı ve mühürlü belgeler) 
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
9. Sertifikalar ve deneyim belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca 

onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim 

tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 
Yerleştirme sonuçları https://ilan.subu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan 
süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin 
yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://ilan.subu.edu.tr adresinde yayımlandığı 

tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen 
Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, 
başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://ilan.subu.edu.tr adresinden takip edilmesi 
gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar 
haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme 
yapılmış olsa dahi feshedilir. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
** Tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
*** Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanın her aşamasında düzetme yapma, 

ilanı iptal etme ve yerleştirme takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
İLETİŞİM: 
Adres : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi 

Başkanlığı Kemalpaşa Esentepe Kampüsü, Üniversite Cad. Serdivan/ 
SAKARYA 

Telefonlar : (0264) 616 01 34, (0264) 616 01 43 
 9011/1-1 
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Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İŞ-KUR ARACILIĞI İLE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 
kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ – KUR’un internet sitesi üzerinden 09-13.11.2020 
tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Mersin İş Kurumu 
İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen veya  www.iskur.gov.tr  adresinden  yapmaları 
gerekmektedir. 
 

Meslek Kolu İstihdam Durumu Öğrenim Durumu Sayısı Alım Yöntemi 

Güvenlik 
Görevlisi 

Normal /Daimi 
En az Ortaöğretim mezunu 

(Lise ve Dengi Okul) 
12 

Kura ve Sözlü 
Sınav 

 
GENEL ŞARTLAR 
a) 2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak, 

d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, 
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da 
kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

e) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
f) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
ÖZEL ŞARTLAR 
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak 
b) 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak 

ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak 
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c) Son başvuru günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 

(13.11.1985-13.11.2002 tarihleri arasında doğmuş olmak) 

KURA TARİHİ VE YERİ 

25/11/2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Konferans Salonu’nda Noter huzurunda 

gerçekleştirilecektir. 

Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura 

çekimini takip etmek isteyen adaylar 25.11.2020 Perşembe günü (www.personel.tarsus.edu.tr ) 

internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olan linkte yer alacak internet 

adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir. 

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ 

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web 

sayfasında (https://www.tarsus.edu.tr internet adresinde) “Duyurular” bölümünde duyurulacaktır. 

Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin 

adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Duyuruda belirtilen tarihlerde başvuru 

yapmayan veya başvuru yapmış olup ta mülakata girmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş 

sayılacaklardır. 

AÇIKLAMALAR 

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 

2. Talepler Mersin Tarsus ilçesi düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Mersin 

Tarsus’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

4. İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her 

türlü duyurular https://www.tarsus.edu.tr internet adresinde “Duyurular” bölümünde ilan 

edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday 

mülakata alınacaktır. 

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 

yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir ve idare tarafından kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve 

şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 

başlatılmayacaktır. 

6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 

göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından 

belirlenecektir. 8945/1-1 
  

http://www.personel.tarsus.edu.tr/
http://www.tarsus.edu.tr/
http://www.tarsus.edu.tr/
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI 
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas 
alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 33 (otuzüç) adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

 

UNVANI 
NİTELİK 
KODU 

POZİSYON 
TOPLAM 

ARANAN NİTELİKLER 

Eczacı 
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 

2001 1 Eczacılık Lisans Programından mezun olmak. 

Hemşire 
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 

2002 17 
Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 
Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 
Mezunu Olmak. 

Biyolog 
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 

2003 1 
1) Üniversitelerin Biyoloji bölümlerinden Lisans mezunu olmak. 
2) Alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek. 

Fizyoterapist 
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 

2004 1 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Lisans Programlarının birinden mezun olmak. 

Sağlık Teknikeri 
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 

2005 2 Elektronörofizyoloji Önlisans Programından mezun olmak. 

Diğer Sağlık Personeli 
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 

2006 2 
Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri Önlisans Programlarının birinden 
mezun olmak. 

Sağlık Teknikeri 
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 

2007 1 Perfüzyon lisans programı mezun olmak 

Hemşire 
(Diş Hekimliği Fakültesi) 

2008 2 
Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 
Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 
Mezunu Olmak. 

Hemşire 
(Diş Hekimliği Fakültesi) 

2009 1 
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden 
Mezun Olmak. 

Röntgen Teknisyeni 
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 

2010 5 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. 

 
I- GENEL ŞARTLAR: 
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde 

belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
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d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik 
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

II- ÖZEL ŞARTLAR: 
1 - KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS P3, Önlisans 

mezunları için 2018 yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları 2018 yılı KPSS P94 puanı esas 
alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun 
olması gerekmektedir). 

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması. 
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

III- İSTENEN BELGELER: 
1 - Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana 

yüklenecektir). 
2 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir). 
3 - KPSS sınav sonuç belgesi 
4 - Fotoğraf 
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6 – İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
7 – SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
NOT: 
1- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan 

edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir 
şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda 
gönderilecektir. 

2- Eczacı, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması 
durumunda yalnızca bir pozizyon için sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere 
bilgi verilecektir. 

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1 - Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai 

bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde 
yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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Adaylar; 
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir. 
* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul 

ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir. 
* En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online 

başvurularını tamamlamış olacaklardır. 
2 - Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru 

yapıldığı takdirde her 
iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
3 - Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, 
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda 
bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya 
sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge 
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 
1 - Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu 

tarafınca incelenir. 
2 - Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir. 
3 - Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 

7 (yedi) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır. 
4 - Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların 

teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden 
takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

5 - Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı 
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

6 - Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş 
günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen 
belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. 

7 - Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin 
sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal 
faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

8 - Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak 
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adres : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Rektörlük Binası 8. Kat. Namık Kemal Mah. Kampüs Caddesi Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ 

Detaylı Bilgi İçin :  0282- 250 14 09 
 0282- 250 14 12 
 0282-250 14 13 
 0282-250 14 20 
  8877/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 
maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
BİRİMİ UNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ Doçent Sınıf Eğitimi 1 1 

Doçentliğini Temel Eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe 
Eğitimi) alanında almış olup, ilk okuma yazma öğretimi 
alanında çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
Doçent Sağlık 

Yönetimi 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olup, Sağlık 
Yönetimi alanında çalışmaları olmak. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ Doçent Veterinerlik 

Zootekni 1 1 Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış 
olmak. 

İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ Doçent Din Bilimleri 1 1 Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri alanında almış olup, 

Din Eğitimi alanında çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Profesör Ortopedi ve 
Travmatoloji 1 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olup, sağlıkta ve ortopedide 

yapay zeka ile ilgili çalışması olmak. 

Profesör Göz 
Hastalıkları 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, in vivo konfokal 
mikroskobi ile herpes zoster oftalmicus ve herpes simpleks 
keratiti üzerine çalışmaları olmak. 

Profesör Tıbbi 
Farmakoloji 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, yeni sentez edilen 
bileşiklerin kolon, prostat ve meme kanseri üzerine etkileri 
ve biyolojik aktivite ile ilgili çalışmaları olmak. 

AKDAĞMADENİ 
SAĞLIK 

YÜKSEKOKULU 

Dr. Öğr. 
Üyesi Hemşirelik 3 1 

Doktorasını cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında 
yapmış olup, enteral beslenme ve ortopedi hastalarında 
venöz tromboembolizm ile ilgili çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi Hemşirelik 3 1 

Hemşirelik lisans mezunu olup, doktorasını iç hastalıkları 
hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, hemşirelik esasları, 
hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim veya ruh sağlığı 
ve hastalıkları hemşireliği alanlarının birinde yapmış 
olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi Çocuk Gelişimi 3 1 

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği alanında doktora yapmış olup, dijital ortamda 
çocukların karşılaştıkları riskler ve çocuklarda ağrı ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

KENEVİR 
ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ 

Doçent Malzeme ve 
Enerji 1 1 Doçentliğini Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış 

olup, Endüstriyel Kenevir alanında çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Malzeme ve 
Enerji 3 1 

Batarya, süperkapasitör (yeni nesil batarya) veya benzeri 
elektrokimyasal enerji depolama sistemleri ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Temel Bilimler 
ve Sağlık 3 1 

Kimya alanında doktora yapmış olup, Nanopartikül, 
koordinasyon polimerleri, iyonik sıvılar ve biyolojik aktivite 
üzerine çalışmaları olmak. 

Başvuru Adresi : Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru 
yapılacaktır. 

*Müracaat tarihleri : 06.11.2020-20.11.2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim, Araştırma/Makale

ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı

Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ

–– Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2020 Tarihli ve 2017/30798 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 5/11/2020 tarihli ve 31295 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2020 Yılında

Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı (Karar

Sayısı: 3190) yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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