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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(l) Üniversitenin lisansüstü programlarına; Üniversite içindeki başka bir enstitü ana-

bilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bi-

limsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış olmak,

öğrenim gördüğü programdaki not ortalaması 100 üzerinden en az 80 ya da 4 üzerinden en az

3,00 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak ve ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağ-

lamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci, bir yarıyıl için azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başa-

rısız olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, zorunlu ders olmamak koşuluyla ders

kaydı süresi içinde; ders alma döneminin dördüncü yarıyılına başlamak üzere olması, dersin

açılmaması, dersin kaldırılması ve benzeri hallerde danışmanın ve anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci başarısız olduğu müfredat dersinin

yerine başka bir alternatif dersi alabilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ÜLKELERİ VE
TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİK VE SOSYAL UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2020 tarihli ve 31097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
—— • ——

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2020 tarihli ve 31097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
—— • ——

Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 22 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yılsonu sınav notlarına veya yarıyıl sonu harf
notlarına maddi hata sebebi ile notların açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde bölüm
başkanlığına, bölümü bulunmayan fakültelerde fakülte dekanlığına başvurmak sureti ile itiraz
edebilirler. Belirtilen süre sona erdikten sonra maddi hata itiraz başvurusunda bulunulamaz.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/9/2016 29819

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/6/2018 30455
2- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)
3- 10/11/2019 30944
4- 15/2/2021 31396
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(2) Bölüm başkanı/dekan harf notlarında maddi hata tespit ederse, itiraz tarihinden iti-
baren 7 gün içerisinde öğrencinin notunu düzeltir ve düzeltilmiş notu Öğrenci İşleri Direktör-
lüğüne bildirir. Belirtilen sürelerden sonra öğretim elemanınca kendiliğinden tespit edilen ha-
taların düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(6) Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ve mezuniyet sırala-

malarına ilişkin hususlar bu amaçla hazırlanan bir yönergeyle düzenlenir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2017 30098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/8/2017 30146
2- 2/10/2018 30553
3- 13/3/2020 31067
4- 12/7/2020 31183
5- 15/12/2020 31335

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/12/2013 28859
2- 6/7/2014 29052
3- 6/12/2014 29197
4- 12/12/2016 29916
5- 24/10/2017 30220
6- 19/11/2017 30245
7- 28/10/2018 30579
8- 13/7/2020 31184
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İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (TÖMERKENT): İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,
e) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Türkçe dilinin ve Türk kültürünün tanıtım faa-

liyetlerine destek olmak.
b) Dil öğretimi konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri yürüterek,

programlar hazırlamak.
c) Gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında

özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile dil öğretimi konusunda ortak projeler geliştirmek, araş-
tırma, geliştirme, uygulama faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek.
d) Dil eğitim-öğretimi konusunda akademik çalışma ve toplantılar düzenlemek.
e) Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılarak tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların çıktılarını yayın ve basıma dönüş-

türmek ve dağıtımını sağlamak.
g) Dil eğitim-öğretimi konusundaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, bu

minvalde gerçekleşen toplantı, çalıştay, seminer, konferans, kongre ve benzeri etkinliklere ka-
tılmak.
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ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını
ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli
üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eği-
tim araçlarının paylaşımını sağlamak. 

h) Yurtdışında yaşayan/yaşamış vatandaşlara ve onların çocuklarına, Türkçeyi öğret-
mek.

ı) Sonradan Türk vatandaşlığına hak kazanmış ve/veya Türkiye’de ikamet izni almış
yabancı uyruklulara Türkçeyi öğretmek.

i) Yurt dışında yaşayan/yaşamış Türk vatandaşlarına ve/veya yabancı uyruklulara Türk
kültürünü tanıtmak ve öğretmek.

j) İlgili mevzuat çerçevesinde, çeşitli dillerde çeviriler yaparak, kamu ve/veya özel ku-
rum ve kuruluşlara hizmet vermek.

k) İlgili mevzuat çerçevesinde, kurum ve özel kurum ve kuruluşların istekleri doğrul-
tusunda dil sınavları düzenlemek.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe ve yabancı
dil öğretim kursları açmak ve kursların sonunda başarılı olanlara sertifika vermek.

m) TÖMERKENT’te Türkçe öğrenen ve Türk kültürüne adapte olması beklenen birey-
lere, kültürel uyum için çeşitli etkinlikler düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirile-
bilir, süresinden önce görevi sona erdirilebilir.

(2) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde
kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri
ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görev süresi bitmeden görevinden ayrılması durumunda yeni bir Müdür
üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

(4) Müdür gerekli görmesi halinde, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi
Müdürün görev süresi boyunca Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ona-
yına sunar. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün
görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Mü-
dürün görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdür
yardımcıları Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna katılmak ve bu Kurulda alınan kararları

uygulamak.
b) TÖMERKENT'in merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev

ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 
c) TÖMERKENT'in araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan ihtiyaçlarını

ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek.
ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak, her öğ-

retim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor hazır-
lamak, hazırladığı raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam 5 kişiden oluşur. Sü-
resi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da ke-
sintisiz altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Merkezin Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.
(3) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile yılda en az iki kere toplanır.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim
Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar al-
mak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezi ilgilendiren düzenleyici işlemleri hazırlamak.
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağla-

mak.
ç) Merkezde öğretilen dillerin kurslarının türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dö-

nemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurs-
larda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya
bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev ala-
cak öğretim görevlilerinin seçimi, bu öğretim görevlisinin eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi
eğitimsel konulara ilişkin esasları belirlemek.

d) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesine ilişkin ilkeleri
belirlemek.

e) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını dü-
zenlemek.

f) Merkezde eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim
koordinatörlüklerini oluşturmak.

g) TÖMERKENT şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak.
ğ) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda

Rektöre önerilerde bulunmak.
h) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubeler oluşturulmasına ve işleyişine ilişkin esasları

belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
ı) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ AKILLI FABRİKA SİSTEMLERİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika

Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sis-

temleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, akıllı fabrika, yapay zeka ve nesnelerin interneti

ve benzeri araştırmaları ile ilgili olarak Üniversite öncülüğünde Üniversite dahilindeki farklı
fakülte ve birimler ile ulusal ve uluslararası endüstri kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları iş
birliğine dayalı ulusal ve uluslararası disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmek üzere, fiziksel
ve bilimsel ortam oluşturmak, akıllı fabrikalar ve Endüstri 4.0 alanında ulusal ve uluslararası
nitelikli araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, oluşturduğu bilgi birikimi ve teknolojileri,
ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve rekabetçi gücünü artıracak biçimde yazılım ürünlerine
dönüştürmek ve üniversite-sanayi iş birliği ve koordinasyonu çerçevesinde kamu, sanayi ve
toplum tabanlı dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 projelerine çözüm getirmektir. 

12 Nisan 2021 – Sayı : 31452                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Nesnelerin interneti, haberleşme sistemleri, akıllı üretim, yapay zekâ ve veri bilimi

ile ilgili alanlarda uluslararası ve ulusal araştırma ve uygulama projeleri ve etkinlikleri gerçek-
leştirmek, Merkez ile ilişkilendirilebilecek alt alanlar olan haberleşme sistemleri, 3B prototip-
leme, otomasyon, nesnelerin interneti, yazılım ve donanım geliştirme, yapay zeka makine öğ-
renmesi, bilgisayarlı görü, derin öğrenme ve benzeri alanlarda kuramsal ve uygulamalı araş-
tırma projeleri gerçekleştirmek.

b) Uluslararası ve ulusal projelerden elde edilen fon destekleri aracılığıyla güçlü bir bi-
lişim altyapısı sunarak, yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama olanağı sağlayan bir re-
ferans merkezi olarak işlev görmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim, kamu, sanayi ve bilimsel kuruluşlar ile iş birliği
yapmak.

ç) Üniversitenin altyapısını geliştirmek, katılımcı paydaşların çabalarından ve uzman-
lığından yararlanmak, Üniversitedeki araştırmacıların akıllı fabrika entegrasyonları ve ar-ge
çalışmalarında kendi aralarında ve sanayideki araştırmacılar ile iş birliğini artırmak için disip-
linler arası ve çok disiplinli araştırmaları teşvik etmek.

d) Farklı alanlarda çalışma yapan sanayi kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum kuru-
luşları ile iş birliği yaparak gerekli haberleşme, otomasyon ve yapay zekâ teknolojileri ile akıllı
fabrika uyumlandırma süreci konusunda iş birliği yapmak.

e) Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, ileri teknolojik bilgilerin endüstriye ve
uygulamaya yayılımını hızlandırmak ve sektörün geliştirilmesi için sonucu belirgin ekonomik
ve/veya sosyal yarar sağlama potansiyeli olan projeleri teşvik etmek ve bu şekilde umut verici
teknolojilerin hızlı gelişimini ve ticarileşmesini sağlayarak genç bilim insanları için iş imkânları
oluşturmak ve ekonomik kalkınmaya destek olmak.

f) Merkez ile bu alanda dünya standardında bilim insanları ve akademisyenler yetiştir-
mek için yeni çalışma programları oluşturarak lisans/lisansüstü öğrencilere, doktora sonrası
araştırmacılara ve teknisyenlere katkıda bulunmak.

g) İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ih-
tiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hiz-
meti vermek ve veri sağlamak.

ğ) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, özel uzmanlık kazan-
dırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

h) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu
oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak.

ı) Kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun şekilde Rektör
ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yapan

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve ge-
liştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere akıllı fabrika
ve Endüstri 4.0 ile ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi, üç yıl
için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve tüm etkinliklerin gö-

zetim ve denetimini sağlamak.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki

raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.
d) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yap-

mak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere

yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, haberleşme, yapay zekâ,
yazılım, donanım geliştirme, anten tasarımı, 3B prototipleme gibi Merkez ile ilişkilendirilebi-
lecek ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rek-
tör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört defa olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı
üzerine olağanüstü şekilde salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile
alınır.

(3) Ardışık iki veya birbirini takip eden iki yıl içerisinde toplam dört olağan Yönetim
Kurulu toplantısına haklı mazereti olmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğine
Müdürün önerisiyle Rektör tarafından son verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile

bu faaliyetlere ilişkin esasları kararlaştırmak. 
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdür ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme

getirdiği konuları karara bağlamak.
e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma birimleri oluşturulmasına karar vermek

ve çalışma birimlerinin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek.
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f) Yıl sonunda ve istenildiği takdirde diğer zamanlarda Merkezin genel durumu ve iş-
leyişi hakkında Rektöre sunulmak üzere rapor hazırlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında

katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulur.
(2) Danışma Kurulu; Üniversitede görevli öğretim elemanlarıyla diğer kamu kurum ve

kuruluşlarından veya sivil toplum temsilcilerinden Merkez ile ilişkilendirilebilecek konularda
bilgi, deneyim ve eser sahibi kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan
üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Danışma Kuruluna en kıdemli üye
başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir; ancak
bu kararlara Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında her yılın sonunda Rektöre sunulacak
raporda yer verilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi açısından ihtiyaç

duyacağı her türlü imkanın geliştirilmesi amacıyla özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş
birliğinin sağlanmasında aracı olmak.

b) Ulusal ve uluslararası platformlarda Merkezin faaliyetlerinin tanıtılmasını sağlamak
ve etkinliğinin güçlendirilmesine katkı yapmak.

Çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Çalışma birimleri; bir başkan ve çalışma biriminin ilgi ve faaliyet

alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan sayıda uzman ve öğrenciden oluşur. Çalışma birimi başkanları,
Merkez ile ilişkilendirilebilecek alanlardaki çalışmalarıyla tanınan veya bu alanda çalışmak is-
teyen öğretim elemanları arasından Müdür tarafından seçilir. Çalışma birimlerinin faaliyet alan-
larıyla ilgili görevlendirilecek uzman ve öğrenciler ise çalışma birimi başkanları tarafından be-
lirlenir. Çalışma birimleri akıllı fabrika entegrasyon sürecini sağlayacak, makine öğrenmesi,
doğal dil işleme, bilgisayarlı görü, veri analitiği, nesnelerin interneti, 3B prototipleme, donanım
tasarımı, otomasyon gibi farklı uygulama sahalarıyla birlikte eğitim-öğretim ve sanayi iş bir-
liğine dönük alanlarda oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji

Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer

Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bil-

ginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve Üniversite-sanayi iş birliğini te-

min etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, teknoloji, Üniversite-sanayi iş birliği gibi konu-

larda bilgi sahibi kılınmasını sağlamak.
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b) Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması

için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunulmasını sağlamak.

c) Üniversite-sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesini ve sanayinin

sorun ve ihtiyaçlarına Üniversiteden çözümler üretilmesini sağlamak.

ç) Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belir-

lenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerini desteklemek.

d) Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademis-

yenler ve Üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaları desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde gö-

revli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür,  çalış-

malarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitedeki öğretim elemanları arasından bir ki-

şiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi

sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman-

larda müdür yardımcısını vekil olarak bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve ve-

kâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden

ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması ge-

rektiğinde bunu Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin her yıla ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yö-

netim Kurulu tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı

kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağla-

mak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kap-

samlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üre-

tilmesini sağlamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmaları bulunan

Üniversite öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman ve öğretim görevlilerinden Müdürün öne-

risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye, Müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri

görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez üye tam sayısının

salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde

Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

b) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

c) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-

sunda kararlar almak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu

faaliyet raporunu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üze-

rine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel

tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi

Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ MEDYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışma-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimleri,
b) Birim amiri: Üniversiteye bağlı tüm birimlerin akademik ve idari birim yöneticile-

rini,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Gazete: Yozgat Bozok Üniversitesi Kurumsal Gazetesini,
d) Koordinatör: Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Merkezi bünyesindeki her bir koor-

dinatörlük için görevlendirilecek koordinatörleri,
e) Koordinatörlük: Haber Merkezi Koordinatörlüğü, Gazete Koordinatörlüğü, Sosyal

Medya Koordinatörlüğü, Prodüksiyon Yapım ve Uygulama Koordinatörlüğünü,
f) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
g) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ğ) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
h) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarındaki gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri

yakından takip ederek Üniversiteye ve Yozgat’a kazandırmaya çalışmak; bu konularda detaylı
bir bilgi birikimi oluşturmak.
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b) Merkezin amaçları kapsamında araştırma, uygulama, eğitim, program üretimi ve ya-
yıncılık çalışmalarında bulunmak, eğitici kurslar düzenlemek, yerel veya ulusal nitelikli ku-
rumların ihtiyaç duyduğu prodüksiyon işlerini gerçekleştirmek.

c) Nitelikli, etkili ve verimli çalışmalar yaparak Merkezin faaliyet alanlarındaki sek-
törlere nitelikli eleman yetiştirmek, Üniversite-özel sektör ilişkilerinin gelişimine katkıda bu-
lunmak, sektörel gelişme ve yenilikleri teşvik etmek, sorunlara çözümler geliştirmek.

ç) Yayınları ile Yozgat’ın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda  gelişimine katkıda
bulunmak.

d) Üniversite öğrencilerinin Merkezin faaliyet alanlarında olan konuları, gerçek çalışma
ortamında uygulamalı olarak öğrenmelerine imkân sağlamak, bu kapsamda staj görmelerini
sağlamak.

e) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin halka yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım,
eğitim, kurs, bilinçlendirme ya da bilgilendirme amaçlı kitle iletişim çalışmalarını destekle-
mek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Teknolojileri kullanarak haber, kültür, sanat, eğitim ve benzeri konularda çeşitli prog-

ramların, basılı ve dijital içeriklerin üretilmesini gerçekleştirmek.
b) Merkezce hazırlanacak veya diğer kaynaklardan temin edilecek programlarla, düzenli

yayıncılık yapmak, haber üretimi gerçekleştirmek, programlar ve tanıtım filmleri çekmek.
c) Görsel ve işitsel yayın hizmetlerinde bulunmak.
ç) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi akışı sağ-

lamak.
d) Üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği yaparak, radyo, televizyon ve multimedya

araçlarının, karma eğitim, uzaktan eğitim, sürekli eğitim, yaygın eğitim, etkileşimli eğitim ve
benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

e) Merkezin amaçları kapsamındaki konularda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ta-
sarlayıp, geliştirerek bunların gerçekleşmesini sağlamak.

f) Üniversite birimlerinde, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeylerinde yapılacak
kuramsal veya uygulamalı eğitim, proje ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak ve üniver-
site öğrencilerinin staj yapmalarına imkân sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında talepte bulunan kuruluşlara, danışmanlık yap-
mak; projeler, kurumsal inceleme, bilimsel görüş, yayın değerlendirme ve bilirkişi raporları
hazırlamak, eğitici kurslar düzenlemek, tanıtım filmleri çekmek.

ğ) Konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer, fuar, kurs, atölye çalışmaları, sergi
ve benzeri toplantı ve etkinliklerin haberlerini yapmak ve bu haberlerin kamuya duyurulmasını
sağlamak.

h) Merkezin amaçları kapsamında ilgili kamu kurumları, diğer üniversitelerin fakülte,
enstitü ve merkezleri ile bu alanda faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
iletişim kurmak; sektörel standartların oluşturulması, kalitenin yükseltilmesi, bilgi alışverişi
ve ortak proje geliştirme amacıyla iş birliği yapmak.

ı) Merkezin çalışmalarını yürütmesi için gerekli altyapı ve donanıma sahip yapım ve
yayın tesisleri kurmak, yeterli uzman ekibi oluşturmak.

i) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yerel, ulusal veya uluslararası
ölçekte yeni özgün projeler geliştirmek.

j) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim elemanları arasından,  Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir.  Görev
süresi sona eren  Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, süresi dolmadan da Rektör tara-
fından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden ve çalışmaların düzenli olarak
yürütülmesinden  Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına su-
nar.  Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar.  Müdürün görev süresi bittiğinde
müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, aynı usulle görevlerinden
alınabilir.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulu kararları ile yıllık çalışma programını uygulamak.
c) Müdür yardımcılarını ve koordinatörleri görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunmak.
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, olağan ve olağanüstü toplantı tarihlerini belir-

lemek, üyeleri toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin her türlü çalışmaları için gerekli fiziki ve teknik altyapının kurulmasını,

cihaz ve malzemenin temin ve monte edilip sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak, gerekli
cihaz ve her türlü malzemenin satın alınması ile ilgili süreci yönetmek.

e) Merkezin eğitim, yapım, yayın ve benzeri çalışmalarda, tüm maddi kaynaklar, fiziki
altyapı ve personelden tam verimle yararlanılması, görevlerin bilimsel, teknik ve etik kurallar
ile yayıncılık kriterleri ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; or-
ganizasyon, gözetim ve denetimleri yapmak.

f) Merkez bünyesinde yer alan uygulama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
g) Merkezin genel durumu ve o yıl gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili yıllık faaliyet

raporunu ve gelecek yıl ile ilgili yıllık çalışma programı taslaklarını hazırlayarak Yönetim Ku-
ruluna sunmak.

ğ) Merkezin yurt içi ve yurt dışı kamuoyunda  tanınmasını sağlamak.
h) Merkezin ilgi alanlarında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve ku-

ruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek.
ı) Merkezin yayınları ve diğer çalışmaları hakkında Üniversitenin diğer birimleri ve dış

paydaşlardan (Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile halktan) gelecek eleştiri, öneri ve
istekleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetim ve karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, 2 müdür yardımcısı ve 4 koordinatör olmak üzere toplam

yedi kişiden oluşur.
(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.  Ancak, Rektörün veya görevlendireceği

Rektör Yardımcısının Yönetim Kurulu toplantısına katılması halinde, Yönetim Kurulu  başkanı
Rektör veya Rektör Yardımcısıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile olağan olarak ayda bir kez, gerekli  görüldü-
ğünde olağanüstü olarak, Müdürün hazırlayacağı gündemle ve salt çoğunlukla toplanır. Karar-
lar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli stratejik plan, politikaları ile yayın ilkelerini

belirlemek.
b) Yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yılın yıllık çalışma programını görüşüp karara

bağlamak ve  Rektöre sunmak.
c) Merkezin verimli olarak yönetilmesini, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen amaç-

ların ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ve yıllık çalışma programının hayata geçirilmesini
sağlayacak projeler tasarlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını hazırlayıp, Senatonun onayına sunmak.
d) Merkezin yürüteceği yapım, yayın, eğitim ve benzeri çalışmaların sağlıklı sürdürü-

lebilmesi için gerekli fiziki altyapı, tesis, araç, teknik cihaz, ekipman ve sarf malzemeleri temin
etmek.

e) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacın karşılanmasıyla
ilgili teklifleri; gerektiğinde özel olarak hizmet ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan Üniversite öğ-
retim elemanlarını belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörlük onayına sunmak.

f) Merkezin çalışmaları için gerekli hallerde geçici çalışma grupları ve komisyonlar
oluşturmak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.

g) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin, uygulamalı eğitim veya staj amaçlı
olarak, Merkez tesis ve teknik imkânlarından yararlanma esaslarını belirlemek, çalışma plan
ve programlarını hazırlamak.

ğ) Düzenli yayıncılık çalışması yürüten uygulama birimlerinin uygulayacağı program
yapım planlarını, dış program alımlarını ve yayın akışlarını görüşüp onaylamak.

h) Üniversite dışındaki ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını
belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin düzenlediği etkinlikler, yürüttüğü yayınlar ve diğer çalışmaları hakkında
Üniversitenin diğer birimleri, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile halktan gelecek
eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirmek.

i) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getireceği diğer konuları karara bağ-
lamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, 2 müdür yardımcısı, 4 koordinatör ve Mer-

kezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından,
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen iki üye ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur.

12 Nisan 2021 – Sayı : 31452                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Merkez Müdürünün daveti üzerine top-
lanır. Danışma Kurulu gerektiğinde Merkez Müdürünün daveti üzerine olağanüstü toplanabi-
lir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatörlükler
MADDE 13 – (1) Merkezin koordinatörlükleri şunlardır:
a) Haber Merkezi Koordinatörlüğü.
b) Gazete Koordinatörlüğü.
c) Sosyal Medya Koordinatörlüğü.
ç) Prodüksiyon Yapım ve Uygulama Koordinatörlüğü.
(2) Koordinatörler Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Merkezin ilgi alanındaki

konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıl süre ile görevlendi-
rilir.

(3) Süresi dolan koordinatör yeniden görevlendirilebilir ya da görev süresi dolmadan
Rektör tarafından görevden alınabilir.

(4) Bir koordinatörün görev süresi bitmeden istifa ederek ayrılması, üç aydan fazla sü-
reyle Üniversite dışında görevlendirilmesi ya da üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması hal-
lerinde Rektör tarafından yeni bir Koordinatör atanır.

Merkez birimleri
MADDE 14 – (1) Merkez; 5 inci maddede belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek

amacıyla uygulama birimleri ile uygulama birimlerine bağlı olarak çalışan alt birimleri oluş-
turabilir.

(2) Uygulama birimleri ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen  Müdüre  devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3237 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3202 
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Tokat 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3172 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 3286/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

200 ADET METRO TOTEMİN REKLAM UYGULAMASI İŞLEVİ KAZANDIRILARAK 

TESİS EDİLMESİ VE İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, ‘‘metro 

istasyonlarının giriş/çıkışlarındaki mevcut 200 adet Metro Totemin reklam uygulaması işlevi 

kazandırılarak tesis edilmesi ve işletmeye verilmesi işi’’nin ihalesi yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No  : 1215 

2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve 

tasarrufu altında bulunan, metro istasyonlarının 

giriş/çıkışlarındaki mevcut 200 adet Metro Totemin reklam 

uygulaması işlevi kazandırılarak 3 yıl süre ile tesis edilmesi 

ve işletmeye verilmesi (Lokasyon bilgisi şartname eki 

listede belirtilmiştir.) 

3) Muhammen Bedel : 6.900.000.- TL+ KDV/ 3 YIL 

4) Geçici Teminat : 207.000.- TL 

5) İşletme Süresi : 3 Yıl 

6) Yeterlik İçin Son Başvuru

    Tarih ve Saati 
: 26 Nisan 2021 Saat: 13:00 

7) İhale Tarihi ve Saati 
: 28 Nisan 2021 Saat: 10:00  

Son teklif verme tarih ve saati : 27 Nisan 2021 Saat:16:00 

8) İhalenin Yapılacağı Yer: 

: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 

Fatih/İstanbul 

9) Yeterlik Başvurusunun 

    Yapılacağı Yer 

: Reklam Yönetimi Müdürlüğü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Bakırköy- İstanbul 

10) İhale Usulü 
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

11) İhale şartnamesinin 

      görülebileceği veya satın 

      alınabileceği yer  

: İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 

Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 

No:5 Bakırköy- İstanbul adresinden satın alınacaktır.  

Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93 

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)  

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 

Kişiler) 
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12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.1.4. İmza Sirküleri. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 
etmeleri gerekir. 

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 
gereklidir.) 

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 
 1) İstekliler ihale ilan tarihinden önce reklam, tanıtım hizmetleri kapsamında mevcutta 

faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler 
sunacaklardır. 

 Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması 
gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 

 a) İstekliler sermayelerinin en az 500.000.-TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olduğuna dair 
yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her 
birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

 b) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde toplam 3.000.000.-TL 
(Üç Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi 
tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 
halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 
sağlaması yeterlidir. 

 c) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde reklam, tanıtım hizmetleri 
kapsamında toplam 2.000.000 TL (İki Milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme 
belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak 
kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın 
istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin 
her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili 
olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen 
işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 
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12.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. ) 

12.1.8. Ortak girişim beyannamesi. 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 

veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 

sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 

olabilir. 

12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf 

içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 

12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),  

12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı),  

12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

 a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi 

odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (12.2.5.a.) ve (12.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.2.6. İmza Sirküleri. 

 a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 
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12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip 

olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme 

Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 26.04.2021 saat: 13:00’a kadar yeterlik 

müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 

verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin 

huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif 

zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 27 Nisan 

2021 saat: 16:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / 

İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 

ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 27 Nisan 2021 saat:16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 

Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Nisan 2021 Saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 

 3214/1-1 
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ORGANİZASYON HİZMETLERİNİN İŞLETİLMEYE  

VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1) Encümen Kayıt No : 1069 

2) İşin Konusu 
:Belediyemizin 4 adet tesisindeki Organizasyon Hizmetlerinin 

İşletilmeye verilmesi 

Organizasyon Hizmetleri 

İlçesi Bakırköy (Florya) Avcılar (Deniz Köşk) Beykoz Bakırköy (Çırpıcı) 

Mevkii-Cadde, Sok-No. 

Florya İtfaiye Arkası 

Çiros Halk Plajı Yanı 

Florya/Bakırköy 

İSTANBUL 

Avcılar Sahil 

Denizköşkler Mevkii 

Avcılar/İSTANBUL 

Gümüşsuyu Mah. 

Kemerüstü Sok. 

Beykoz/İSTANBUL 

Osmaniye Mah. Çırpıcı 

Şehir Parkı İçi 

Bakırköy/İSTANBUL 

Pafta No G21B02D4B G21A05C2A F22D12B3B F21C23C 

Ada No: 1030 - 377 192 

Parsel No 111 - 31 3 

Organizasyon Alanı 4,950 m² 1,231 m² 711 m² 800 m² 

Yer Tahsisi 141 m² 55 m² 80 m² 6 m² 

3) Organizasyon ve Yer Tahsis Alanı m² (Toplam) : Organizasyon Alanı 7692 m² + Yer Tahsisi 282 m² 

4) Muhammen Bedel : 1.238.621,43 TL + KDV/Yıl (3.715.864,29 TL + KDV/ 3 Yıl) 

5) Geçici Teminat : 111.475,93 TL (3 Yıllık Muhammen bedelin %3) 

6) Kiraya verme süresi : 3 Yıl 

7) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 26 Nisan 2021 Saat: 15.00 

8) İhale Tarihi ve Saati 
: 28 Nisan 2021 Saat: 10:00  

Son teklif verme tarih ve saati: 27 Nisan 2021 Saat: 16:00 

9) İhalenin Yapılacağı Yer: 
: Avrasya Gösteri ve Sanat MerkeziYenikapı Etkinlik Alanı, 

Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul 

10) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü 

Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 

Eyüpsultan/İSTANBUL 

11) İhale Usulü 
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya 

      satın alınabileceği yer 

: İhale Şartnamesi 350.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü Akşemsettin Mah. Akşemsettin 

Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinden satın 

alınacaktır.  

Tel: 0212 600 95 00 Fax: 0212 600 95 87 

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

13.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)  
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13.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.1.3. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

13.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

13.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 

 a) İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl 

ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış 

belgeler sunacaklardır.  

 1. Dijital Baskı veya Medya hizmetleri, 

 2. Reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri, 

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 

 b) İstekliler sermayelerinin en az 2.500.000.-TL (İki Milyon Beşyüzbin Türk Lirası) 

olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde 

ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

 c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde toplam 4.000.000.-TL 

(Dört Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi 

tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 

halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 

sağlaması yeterlidir. 

 d) İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 

alanlarından herhangi birinde toplam 1.000.000.-TL (Bir Milyon Türk Lirası) tutarında iş 
deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla 

sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim 
olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, diğer ortakların 
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ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir. Kamuda 
gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, 

özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

13.1.6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 
olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)  

13.1.7. Ortak girişim beyannamesi 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen 

veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 
Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 

sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 
olabilir. 

13.1.8. Şirket bünyesinde çalışan personelden 4 adet (Florya, Avcılar Denizköşk, Beykoz 
Koru ve Çırpıcı Tesisleri olmak üzere 4 tesise) İHA-1 sertifikası olduğu ve bu personelin şirket 

bünyesinde çalıştığını gösterir belge ibraz edilmelidir. 
13.1.9. Şirket bünyesinde çalışan personelden 4 adet (Florya, Avcılar Denizköşk, Beykoz 

Koru ve Çırpıcı Tesisleri olmak üzere 4 tesisimizde) Resmi Makamlarca onaylanmış Fotoğrafçılık 
Kursu belgesi olduğu ve bu personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir belge ibraz 

edilmelidir. 
13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 
13.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),  

13.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 
beyanı) 

13.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
 a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.6. İmza Sirküleri. 
 a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

 b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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 c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

13.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.)  

13.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü, 

Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulv. No:138 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine, 26.04.2021 saat: 

15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce 

yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan 

isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak 

kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 27 Nisan 

2021 saat: 16:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / 

İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih 

ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 27 Nisan 2021 saat:16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 

Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Nisan 2021 Saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR.  

 3215/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin 

ihalesi yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 960 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 
a) İli : İstanbul    
b) İlçesi : Şişli    
c) Mahallesi : Mecidiyeköy 

       d) Ada No e) Parsel No f) Yüzölçümü g) Satılacak Hisse Oranı h) Halihazır 

       1947 60 5.320 m² Tamamı İşgalli 

       1947 61    927 m² Tamamı İşgalli 

       1947 69 1.995 m² Tamamı İşgalli 

       1947 70    912 m² Tamamı İşgalli 

       1946 96 8.309 m² 47/48 Boş 

ı) İmar Durumu : 1947 ada 60 ve 61 parseller; Ticaret Alanı + Trafo 
Alanı + Yol 

  1947 ada 69 parsel; Ticaret + Trafo Alanı 
  1947 ada 70 parsel; Trafo Alanı + Yol 
  1946 ada 96 parsel; “1/1000’lik planda Turizm-Ticaret 

Alanı ve kısmen yol alanı, 1/5000’lik Planda Şişli 
İlçesi, 1946 ada, 96 parselin emsal hakları 29.12.2003 
tt’li Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar 
planı onama sınırı içerisinde Zincirlikuyu Kavşağı ile 
4. Levent Kavşağı arasında Büyükdere Caddesinden 
cephe alan ve Büyükdere Caddesinin batısında kalan 
parsellerde kullanılmak üzere transfer edilebilir.” notu 
bulunmaktadır. 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : 1947 ada, 60 ve 61 parselde Sultan Beyazıt  vakfiyesi 
var. (1947 ada 69-70, 1946 ada 96 parsellerde vakfiye 
yok) 

k) Cinsi : Arsa 
3) Muhammen Bedeli : 472.000.000.-TL 
4) Geçici Teminatı :   14.160.000.-TL 
5) İhale Tarihi ve Saati : 28 Nisan 2021 - 10:00  
    Son teklif verme tarih ve saati : 27 Nisan 2021 Saat: 16:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 
  Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/ 

İstanbul 
7) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 
8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  
  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/İSTANBUL 
  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 
9) Şartname Bedeli : 5.000.-TL 
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10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 27 Nisan 2021 saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 27 Nisan 2021 saat: 16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne 

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 

34134 Fatih/İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Nisan 2021 saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İLAN OLUNUR. 3216/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 1263 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Kağıthane 

c) Mahallesi : Merkez 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 6807 

f) Parsel No : 65 

g) Yüzölçümü : 256 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : Boş 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Konut Alanı (64 parsel ile tevhitlidir)  

l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 2.816.000.-TL 

4) Geçici Teminatı :      84.480.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 28 Nisan 2021 - 10:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 

  Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/ 

İstanbul 

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden 

Açık Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli : 600.-TL 
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10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından 

alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

13) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 27 Nisan 2021 saat:16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 

Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Nisan 2021 saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İLAN OLUNUR. 3217/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 908 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Pendik  

c) Mahallesi/Mevki : Dolayoba/Çakaldere 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 8014 

f) Parsel No : 4 

g) Yüzölçümü : 2.977,38 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı  

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Ticaret Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 19.352.970.-TL 

4) Geçici Teminatı : 580.589,10 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 28 Nisan 2021 Saat: 10:00 

    Son teklif verme tarih ve saati : 27 Nisan 2021 Saat: 16:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 

  Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/ 

İstanbul 

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliği’nin 30. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından 

alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 27 Nisan 2021 

saat 16:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 27 Nisan 2021 saat:16.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/ 

İSTANBUL ) başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 27 Nisan 2021 Saat: 

16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.  

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İLAN OLUNUR. 3218/1-1 
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74 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesine ait 74 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  : Mithatpaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad. No : 12 Daire:6 

ZONGULDAK 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 74 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer  : ZONGULDAK 

c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi  : 30/11/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile)  : 117.840.000 TL  

f) Geçici Teminatı  :     3.535.200 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  : 27/04/2021 - Saat 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini 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, isteklilerce 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 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

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

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Mithatpaşa Mah. 

Zübeyde Hanım Cad. No : 12 Daire:6 ZONGULDAK 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.  

 3124/2-2 
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4 KALEM KORUYUCU ELDİVEN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK ihtiyacı olarak 4 kalem koruyucu eldiven alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : İhale Kayıt 2021/198570 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 94 - 84  

  Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i      Malzemenin Cinsi  Birimi   Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1- İzole Eldiven 1000 V    Çift 155 

 2- İzole Eldiven 7500 V    Çift 59 

 3- Nitril Eldiven 3121 Kalite    Çift 135.000 

 4- Kimyasallar için Uzun  

    Konçlu Nitril Eldiven   Çift 1.478 

 Toplam: 136.692 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : Koruyucu eldivenler teknik şartnamelerinde belirtildiği 

gibi teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2021 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 2117019 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.3. Firmalar 1’ er çift numune vereceklerdir. 

- Mekanik ve kimyasal risklere karşı koruyucu eldivenlere ait AT Tip İnceleme 

Sertifikası, test belgeleri (ilgili standartlar Mekanik Eldiven için TS EN 420+A1 ve TS EN 

388+A1 ve Kimyasal Eldiven için, TS EN 420+A1, TS EN 388+A1 ve TS EN ISO 374-1) / İzole 

eldivenlere ait AT Tip İnceleme Sertifikası, CE Belgesi ve test sertifikası (ilgili standartlar EN 

60903, IEC-60903)/ Sertifikalarını vereceklerdir. Ayrıca 1907/2006 EC Yönetmeliğine göre 

REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir. Bu sertifikaları ve numunesi bulunmayan 

firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuş 

kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. 

55.2.3. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, 

TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında 

sunacaklardır. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad. 68. Sokak) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

8 - Teklifler en geç 10.05.2021 Pazartesi - Saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

- İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. 

Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 3069/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığından: 
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 3034/1-1 

—— • —— 
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Duyuru Başlama Tarihi : 12.04.2021 
Son Başvuru Tarihi : 26.04.2021 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 
UZMANLIK ALANI / 

ARANILAN ŞARTLAR 
KADRO 
SAYISI 

KADRO 
UNVANI 

Tıp 
Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Genel Cerrahi Uzmanı olmak,
Cerrahi Onkoloji Uzmanı 
olmak. 

1 Prof. Dr. 

Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı olmak, 
Çocuk Alerjisi Uzmanı 
olmak. 

1 Prof. Dr. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: 
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi  
alınacaktır. 

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası 
www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/ 
Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-
Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması 
gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren 
belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır. 

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir. 

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul 
 3110/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:  

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 

sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 

Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik" uyarınca 1 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların 

seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi 

puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday 

arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 

sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI; 

A - GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 

mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.) 

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen 

sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin 

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 

4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal 

Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır), 

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. 

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

B - ÖZEL ŞARTLAR; 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) 

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)  

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 
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i. 5 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak 

ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek. 

iii. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 

sahip olmak. 

iv. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak. 

v. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak. 

vi. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak. 

vii. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak. 

viii. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak. 

ix. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak. 

x. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak. 

xi. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

xii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak. 

xiii. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 

xiv. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak. 

xv. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb.) kullanmış olmak. 

xvi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak. 

xvii. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda 

deneyimli olmak 

Tercihen 

xviii. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine 

sahip olmak. 

xix. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak 

xx. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak. 

xxi. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak 

xxii. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS 

sistemleri konusunda tecrübeli olmak 

II - İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 

Başvurular, 12/04/2021 - 26/04/2021 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr 

adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, 

fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 26/04/2021 

tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 

Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste 

olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan 

başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 
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1) İstenilen Belgeler 

a) Başvuru formu (Fotoğraflı) 

b) Özgeçmiş 

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği 

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 

puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.), 

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 

(0) sıfır olarak hesaplanacaktır. 

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, 

ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde 

belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. 

i) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü, 

j) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 

k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar 

başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, 

katılım/sınav sertifikası vb.) 

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı. 

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi: 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 12/04/2021 

Başvuru Bitiş Tarihi : 26/04/2021 

Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı 

  Rektörlük Binası Zemin Kat Avcılar/İSTANBUL 

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru 

tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki 

gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi 

halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 

dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday 

yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 

bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 

kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 29/04/2021 

tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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IV - SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

1. Proje Yönetimi 

2. Yazılım Mühendisliği 

3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri 

4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET) 

5. Yazılım mimarisi 

6. Bilgisayar Ağları 

7. Bilgi Güvenliği 

8. İşletim Sistemleri 

9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular 

10. Bilgisayar Donanımı 

11. Web Programlama ve teknolojileri 

12. Modelleme ve Simülasyon 

13. Pozisyonla ilgili diğer konular, 

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sırasında belirtilenler 

Yazılı sınav, 04/05/2021 tarihinde saat 10:30 - 12:30 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- 

Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav 

tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde 

www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

V - DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 

100 tam puan üzerinden 50 (Elli)puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 

100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan 

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

tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, 

İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak 

kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr 

sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII - ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 

altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

 3078/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 63 pafta, 679 ada, 87 parsel üzerindeki 1090326 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 575125 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 501 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Akademi Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 25.03.2021 tarihli ve E.2021/547 sayılı 

kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 06.02.2021 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akademi Teknik 

Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütmesi 08.04.2021 tarihli ve 

723375 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 

 3243/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, H21C05A4C pafta, 1719 ada, 36 parsel üzerindeki 1284025 nolu 

inşaatı denetimini üstlenen Bursa Modern Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Gökhan 

ERTAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16388, Oda Sicil No: 52611) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 26.02.2021 

tarihli ve E.2020/1244-K.2021/388 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 01.12.2019 tarihli ve 30965 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gökhan ERTAN 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 08.04.2021 tarihli ve 

724999 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  

 3244/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, H21C05A4C pafta, 1719 ada, 36 parsel üzerindeki 1284025 

YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen 87152 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 

2396 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bursa Modern Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 26.02.2021 tarihli ve 

E.2020/214-K.2021/383 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

01.12.2019 tarihli ve 30965 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bursa Modern Yapı Denetim Ltd. Şti. 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 08.04.2021 tarihli ve 724474 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  

 3245/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi : 12 Nisan 2021 
Fakülte Adı: YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Son Başvuru Tarihi : 27 Nisan 2021 
Bölüm Adı: YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ Ön Değerlendirme Tarihi : 30 Nisan 2021 
Anabilim Dalı: …………………………….. Giriş Sınav Tarihi : 5-6 Mayıs 2021 
Kadro Tipi: Öğretim Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi : 13 Mayıs 2021 
Kadro Sayısı: 7 Kadro Derecesi : - 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde görevlendirilmek 
üzere 7 öğretim görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim 
Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak 

3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 
4. En az 3 yıl üniversite düzeyinde ilgili alanda iş deneyimine sahip olmak 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Lisans Transcript belgesi 
6. ALES belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı 

olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu 
koşul aranmayacaktır.) 

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 
90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl 
içinde alınmış belge, 

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi, 
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayımlanacaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 3145/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz 
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde 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 yer alan Ek 2 nci maddenin (b) 
fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 21 adet sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

İLAN 

NO 
UNVANI ADET 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER 

GİDERLERİN 

KARŞILANDIĞI 

YER 

1 Hemşire 10 Lisans 

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi 

lisans programından mezun olmak. 

ÖZEL BÜTÇE 

2 Hemşire 1 Lisans 

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi 

lisans programından mezun olmak. 

- 3. Basamak kamu hastanelerinde Kemik İliği ve Kök 

hücre Nakil merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

- Kök hücre naklinde yüksek doz kemoterapi 

uygulama prensipleri konusunda eğitim almış olmak 

ve belgelendirmek. 

- Kök hücre nakli olan hastada GVHD (Graft Versus 

Host Hastalığı) tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı 

ile ilgili eğitim almış olmak ve belgelendirmek. 

ÖZEL BÜTÇE 

3 Hemşire 1 Lise 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

- 3. Basamak kamu hastanelerinde Reanimasyon 

Yoğun Bakım Ünitesinde en az 4 yıl çalışmış olmak 

ve belgelendirmek. 

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği eğitimi 

almış olmak ve katılım belgesi ile belgelendirmek. 

- Pediatri Hemşireliği eğitimi almış olmak ve katılım 

belgesi ile belgelendirmek. 

- Yoğun Bakım Farkındalık eğitimi almış olmak ve 

katılım belgesi ile belgelendirmek 

- Covid-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım 

Hemşireliği Eğitimi almak ve katılım belgesi ile 

belgelendirmek. 

ÖZEL BÜTÇE 

4 Hemşire 1 Lise 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

- Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım 

Hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

- Genel Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip 

olmak. 

ÖZEL BÜTÇE 
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5 Hemşire 1 Lise 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

- 2. Basamak sağlık kuruluşlarında en az 3 yıl 

çalışmış olmak. 

ÖZEL BÜTÇE 

6 Hemşire 1 Lise 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

- 2. Basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl 

çalışmış olmak ve belgelendirmek. 

- 2. Basamak sağlık kuruluşlarında Yenidoğan Yoğun 

Bakım Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmış olmak ve 

belgelendirmek. 

ÖZEL BÜTÇE 

7 Hemşire 1 Lise 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

- 3. Basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl 

çalışmış olmak. 

- 3. Basamak kamu hastanelerinde Nefroloji ve 

Endokrinoloji servislerinde çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

ÖZEL BÜTÇE 

8 Hemşire 1 Lise 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

- Kalp ve Damar Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği 

eğitimi almış olmak ve en az 1 yıl Kalp ve Damar 

Cerrahi Yoğun Bakım servisinde çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

- Temel ve İleri Yaşam Desteği ( Temel ve İleri Düzey 

CPR ve EKG) eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. 

- Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi ve Stoma ve Yara 

Bakımı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. 

ÖZEL BÜTÇE 

9 Hemşire 1 Lise 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

- Hastanelerin Kemik İliği Nakil Ünitesinde en az 4 

(dört) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. 

- Hemodiyafiltrasyon cihazını kullanabilmek, 

Prifmaflex CRRT Tedavisi Programı eğitimi almış 

olmak ve belgelendirmek. 

ÖZEL BÜTÇE 

10 Hemşire 1 Lise 

- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden 

mezun olmak. 

- 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

- Dahiliye Servisinde en az 5 yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

ÖZEL BÜTÇE 
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11 Ebe 1 Lisans 

- Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Ebelik 
bölümünden mezun olmak. 
- 3. Basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl 
çalışmış olmak ve belgelendirmek. 
- 3. Basamak kamu hastanelerinde kadın doğum 
servisinde çalışmış olmak ve belgelendirmek. 
- 2. Basamak sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl 
Ameliyathane Ebesi olarak çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 
- 2. Basamak sağlık kuruluşlarında en az 3 yıl 
Doğumhane Ebesi olarak çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmış olmak ve 
belgelendirmek. 
- Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı 
Sertifikasına sahip olmak. 
- Bakım Davranışları Geliştirme Katılım Belgesine 
sahip olmak. 

ÖZEL BÜTÇE 

12 
Sağlık 

Teknikeri 
1 Önlisans 

- Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

ÖZEL BÜTÇE 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
Genel Şartlar: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak; 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5. Türk Ceza Kanunu’nun 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, (İptal 
ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) 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. 

6. Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
Özel Şartlar: 
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) 

grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Ortaöğretim 
Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

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

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
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5- Başvuracak adayların durumunun; 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." 
hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.) 

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen 
adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online başvuru formunu 

doldurmaları zorunludur. 
Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük 

Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. 
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona 

başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir. 
Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru geçersiz 

sayılacaktır. 
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını 

gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca 
adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla 
https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi 
gerekmektedir. 

İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında 
ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

İstenilen Belgeler: 
1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)  
2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz)  
3- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi 
4- Diploma Fotokopisi 
5- Kimlik Fotokopisi 
6- Özel Şart Belgesi (varsa) 
7- Fotoğraf (1 adet) 
8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) 
Başvuru Tarihleri: Başvurular 12.04.2021-26.04.2021 (mesai bitimi) arasında yapılabilecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli 
belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) gün 
içerisinde Personel Daire Başkanlığının web sitesinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması 
halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya 
öncelik tanınır. 

Asil olarak atanmaya hak kazananların 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil 
olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin 
yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

Asil olarak atanmaya hak kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek adaylar puan sırası ile çağırılacak olup, konuyla 
ilgili duyurular web sayfamızdan yayımlanacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
İletişim: 
Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/ MERSİN 
Telefonlar: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35030-35031-35032) 
NOT: Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan 

Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 
 3146/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmelik ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak 
kaydıyla, öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır. 

Genel Şartlar: 
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı 
başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden 
itibaren 5 yıl için geçerlidir). 

* İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi 
dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 
Bölüm/Programlar ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü için, yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak şartı 
aranır. 

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

Özel Şartlar: 
* 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. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
* Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine 

hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan Öğr. Gör. Kadrolarına Başvuru 
Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda 
çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı 
sureti, lisans ve yüksek lisans varsa doktora mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin (transkript) 
resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin 
asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir). Yüksek lisans not 
dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli 
yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi, doktoraya devam 
edenlerin öğrenim görülen üniversitesinden güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not 
dökümleri (transkripti) gerekmektedir. 

* Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi) 

* Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 
olmamak) resmi (onaylı) belge 

* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi 
Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 
Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden 
yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) numaralı bendi 
kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan 
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akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi 
(onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu 
kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü       
(e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

* Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması 
gerekmektedir. 

* Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 
esnasında e-Devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir. 

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 
No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 
üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Adaylar, ilanda yer alan kadrolardan 
sadece birine başvurabilirler. 

Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 12.04.2021 
Son Başvuru Tarihi : 26.04.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 28.04.2021 
Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 30.04.2021 
Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 05.05.2021 
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin resmi erişim 

sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. 
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı, başvuru 
belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve tüm 
işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdare 
gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. Adaylar, ilanda yer 
alan kadrolardan sadece birine başvurabilirler. 

Y. Okul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Adedi 

Aranan Şartlar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Gıda İşleme Bölümü, 
Gıda Teknolojisi 

Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Gıda Mühendisliği veya Ziraat 
Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu 
olmak. Biyoteknoloji veya Gıda 
Teknolojisi alanında Tezli Yüksek 
Lisans veya Doktora mezunu olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla doktora veya 
yüksek lisans mezuniyeti sonrası 
yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl 
ders verme deneyimine sahip olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü Lisans mezunu olmak. 
Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları alanında Tezli Yüksek Lisans 
veya Doktora mezunu olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla doktora veya 
yüksek lisans mezuniyeti sonrası 
yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl 
ders verme deneyimine sahip olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk

Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


