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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünü,”

“g) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin seviyelerini tespit etmek

için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,”

“h) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi için Yüksekokul

tarafından yapılan sınavı,”

“k) Yabancı Dil Sınavı: Hazırlık eğitimi alan öğrencinin hazırlık eğitimini başarıyla ta-

mamlayabilmesi için güz ve bahar dönemi sonunda Yüksekokul tarafından yapılan sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Zorunlu hazırlık eğitiminden muafiyet

MADDE 6 – (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlara

ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler Senato tarafından akademik takvimde ilan edilen tarihlerde
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yapılan Yeterlik Sınavına girer. Yeterlik Sınavı iki aşamadan oluşur. Birinci aşamadan 43 puan

ve üzeri alan öğrenci ikinci aşamaya girmeye hak kazanır. Birinci aşama sınavının %70’i ile

ikinci aşama sınavının %30’unun toplamı en az 60 olan öğrenci hazırlık eğitiminden muaf tu-

tulur.

(2) Durumları aşağıda belirtilen koşullara uyan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde ha-

zırlık eğitiminden muaf tutulur:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede,

o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son

3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

b) Yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık

eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler.

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından

Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hazırlık eğitiminin, öğrencinin Üniversiteye

kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içerisinde bulunan Haziran ayından

geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir. Beş yıldan daha önce alınmış eğitim-

ler, muafiyet için geçerli değildir.

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde yer alan sınavlardan alınan puanın, muafiyeti için ka-

bulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın

geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim Kurulunun görüşü doğ-

rultusunda karara bağlanır. Söz konusu sürenin geçmişe dönük hesaplanmasında, öğrencinin

Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılının Eylül ayının ilk

günü esas alınır.

(5) Bu maddede belirtilenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliğine ilişkin hu-

suslar Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet

MADDE 6/A – (1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez

kayıt yaptıran öğrenci, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olmak için, güz ve

bahar dönemi başında yapılan Muafiyet Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü puan

almak zorundadır. Başarı notu, Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre de-

ğerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek notları transkriptlerine işlenir.

CC’nin altındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim süresi bir öğretim yılı olup güz ve bahar

dönemlerinden oluşur. Hazırlık programı sırasıyla A (en üst olmak üzere), B, C ve D olmak

üzere dört seviyeden oluşur.
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(2) Hazırlık eğitimi alacak öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında ya-

pılan Seviye Tespit Sınavına girer. Sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık prog-

ramına yerleştirilir. Güz dönemi sonunda “A Seviyesi”ni başarıyla tamamlayan öğrenci, güz

dönemi sonunda yapılan Yabancı Dil Sınavına girer. Hazırlık başarı puanı 60 ve üzeri olan öğ-

renci kayıtlı olduğu programda eğitimine devam etmeye hak kazanır. Hazırlık başarı puanı 59

ve altı olan öğrenci ise, isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programlara kayıtlı olsa dahi ikinci ya-

rıyıl hazırlık eğitimine devam eder, ancak bahar dönemi sonunda yapılan Yabancı Dil Sınavına

girebilmesi için seviyesinde başarılı olma koşulu aranmaz.

(3) Çift anadal/yandal programına başvuranlarla yatay veya dikey geçiş yapanlardan

daha önce hazırlık eğitimi almamış veya alıp da başarılı olamayan öğrenci, başvuru yaptığı

dönemin başında yapılan Yeterlik Sınavına girer. Yeterlik Sınavından 60 ve üzeri puan alan

öğrenci hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Yeterlik Sınavından 59 ve altında puan alan veya

Yeterlik Sınavına girmeyen öğrenci ilgili yönergeye tabi tutulur.

(4) Bir önceki akademik yılda zorunlu hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci

aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Hazırlık eğitimine bir akademik yıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk

kez kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Ye-

terlik Sınavına girer. Yeterlik Sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenci hazırlık eğitiminden

muaf tutulur. Yeterlik Sınavından 59 ve altında puan alan veya Yeterlik Sınavına girmeyen öğ-

renci hazırlık eğitimine başlar.

b) Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirir. Bu öğrenci her yarıyıl başında

Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle bu tercihini bildirir. Bu öğrencinin kaydını yenilemiş ve

Akademik Takvimde belirlenen tarihler içinde başvurusunu yapmış olması gerekir. Başvuru

süresi geçtikten sonra yapılan başvuru işleme konulmaz ve öğrenci hazırlık sınıfına devam

edecek öğrenci olarak kabul edilir.

(5) Bir önceki akademik yılda isteğe bağlı hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğ-

renci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Hazırlık eğitimine bir akademik yıl daha devam eder. Hazırlık eğitimine devam et-

mek isteyen bu öğrenci Yüksekokulun belirlediği tarihler arasında Yüksekokula dilekçe ile

başvurur.

b) Kayıtlı olduğu programda eğitimine başlar. Bu öğrenci kayıtlı olduğu Fakülte De-

kanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek kayıtlı olduğu programa devam edeceğini

bildirir. Eğer öğrenci Fakülte Dekanlığına başvurduysa dekanlık, öğrencinin durumuyla ilgili

olarak Yüksekokul Müdürlüğünü bilgilendirir. Öğrenci kayıtlı olduğu programdan mezun olana

kadar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yeterlik Sınavına girebilir ve sınavı ba-

şarıyla geçmesi hâlinde hazırlık eğitimini başarmış sayılır. Sınava girmek isteyen öğrenci Yük-

sekokulun belirlediği tarihler arasında Yüksekokula dilekçe ile başvurur.
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(6) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

2 (iki) yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen

öğrenci aşağıdaki durumlara uygun talepte bulunabilir:

a) Kendi yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa

kayıt yaptırmak.

b) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde

talep etmesi durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya

mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştiril-

mek.

c) 3 yıl içinde kullanabileceği 3 Yeterlik Sınavı hakkından yararlanmak. Bir öğrencinin

bu hakkı kullanabilmesi için hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş

olması gerekir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği süre, öğrenim süresinden sayıl-

maz. Bu durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarılı olan öğrencinin,

kaydının silindiği programa tekrar kaydı yapılır.

(7) Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(8) Güz ve Bahar dönemi sonunda Yabancı Dil Sınavına giren ve başarısız olan öğren-

ciler için bütünleme sınavı yapılır.

(9) Yüz yüze eğitim hakkı olmayan veya bir akademik yıl sonunda isteğe bağlı hazırlık

eğitiminden başarısız olup kayıtlı olduğu programda eğitimine devam eden öğrenciler sadece

öğretim yılının başında yapılan Yeterlik Sınavına girer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “5 (beş)” ibaresi “3” olarak değiş-

tirilmiştir.

“(1) Öğrencinin hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için hazırlık başarı notunun

100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Başarı notu; öğrencinin dönem içi notunun, 60’tan az

olmamak kaydıyla %20’si ile Yabancı Dil Sınavının %80’inin toplamından oluşur. Yabancı dil

bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrencinin başarı notu ise Yabancı Dil Sına-

vından aldığı nottur.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/9/2015 29474

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/8/2016 29806
2- 26/9/2016 29839
3- 8/2/2019 30680
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Artvin Çoruh Üniversitesinden:
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Ço-
ruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek-

okullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere en az ilanda belirtilen kadar

ALES puana sahip olmaları,
c) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun bu-

lunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,
gerekir.
(2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına
başvurularında ALES koşulu aranmaz. Başvuruların değerlendirilmesinde Senato tarafından
belirlenen puan, ALES puanı yerine hesaplamalara dâhil edilir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;
a) Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan ol-

ması,
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla

Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları,
c) YDS, YÖKDİL’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan

ilanda belirtilen puanın karşılığı yabancı dil puanına sahip olmaları,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu ta-

rafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,
gerekir.
(4) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-

liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz. Başvuruların değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen puan,
ALES puanı yerine hesaplamalara dâhil edilir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran aday-
ların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında
tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olamamak üzere ALES’ten en
az ilanda belirtilen kadar puana sahip olmaları,

c) YDS’den veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan ilanda be-
lirtilen puanın karşılığı yabancı dil puanına sahip olmaları,
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ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından uygun bulunan ve Senatoca belirlenen diğer koşulları sağlamaları,

gerekir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir,

ALES puanı istendiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
(7) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-

navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz.

(8) Tezli yüksek lisans için adaylardan İngilizce/Fransızca/Almanca dillerinden her-
hangi birinden, YDS puanı, YÖKDİL puanı veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen
diğer sınavlardan alınan puan da istenilebilir.

(9) Yüksek lisans veya doktora programı için bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı
dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adayların, bu yabancı dil dışında farklı bir
yabancı dilden, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan
alınan yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

(10) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, yabancı dil şartı aran-
maz.

(11) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
(12) Sınav jürileri, ilan edilen her program için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğının önereceği beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek üyeden
oluşur.

(13) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesinin nasıl yapılacağı EYK tarafından
karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve EYK’nın kararı ile özel öğrenci olarak kabul
edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ta-
rafından yürütülür.  Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tara-
fından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Tezli yüksek lisans programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı
sayısı Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sa-
natta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavı giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik
diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirene kadar diplomasını ala-
maz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Hastalık, doğal afetler, salgınlar, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kal-
dırılması gibi öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir.
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Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl
içinde izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi ba-
şında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğren-
cinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu
haklar iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.”

“(10) Tez aşamasındaki öğrencilere afet ve salgınlarda talepleri halinde bir dönem, afet
veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları halinde bir dönem daha olmak üzere en fazla
iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ OKSİDENTALİZM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2020 tarihli ve 31257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu
öğretim elemanları arasından en fazla üç öğretim elemanı, Müdürün önerisi üzerine Rektör ta-
rafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yar-
dımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi
sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder
ve gerektiğinde 6 aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görev-
lendirilir.”  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere toplam 7 kişiden
oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler Üniversite öğretim elemanları ara-
sından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/5/2017 30054

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2020 31257
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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 (TOGÜSEM): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans,

lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası
alanlarda her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uy-
gun olarak personel belgelendirme ve danışmanlık hizmeti, kurslar, seminerler, konferanslar,
kongreler, çalıştaylar ve benzeri toplantılar, bilimsel araştırmalar, sabit veya gezici sınav orga-
nizasyonları, her türlü eserlerin yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve
yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör
ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini desteklemek, işçi sağlığı ve iş güvenliği
alanında Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve
koordinasyon faaliyetlerini desteklemek, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm
alanlarda ve genel halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek eğitim
ve sosyal etkinlik programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üni-
versitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bu-
lunmaktır. 
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika

programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları
sunmak, gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve
bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, kampüs içinde ve dışında genel katı-
lıma açık dersler, eğitimler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim ve
sertifika programlarını örgün, elektronik, internetten, uzaktan ve karma yöntemlerle vermek.

c) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları dü-
zenlemek ve uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler organize etmek.

ç) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar ve örgün eğitim hizmeti sunmak, ihtiyaç
duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici,  eğlendirici, ruh ve beden
sağlığını geliştirecek, ailevi, mesleki ve yurttaşlık konularında bilinçlendirici ve katılımcı bir
toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.

d) Üniversitede ilgili birimlerin verecekleri kursları düzenlemek, ilgili birimlerin talebi
üzerine her türlü bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yap-
mak ve bu alanlarda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-
gereç ve malzeme desteği sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek, kitap,
dergi, broşür, katalog ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler
düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık
ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak, ortak veya onlar
adına eğitim, proje, araştırma, danışmanlık, seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay
ve benzeri her türlü faaliyeti gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

g) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-
leştirilmesine aracılık yapmak.

ğ) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunlarının istihdam ala-
nına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin bulunduğu envanterler oluş-
turmak ve bunları düzenli olarak güncellemek.

h) Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerinde birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma
ve iş birliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek.

ı) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak,
mezunların iş bulmalarını kolaylaştırmak.

i) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, projeler
hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak,  yabancı ülkelerden gelen öğren-
cilerin/öğretim elemanlarının ihtiyaç duyacağı kursları ve programları düzenlemek.

j) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay,
konferans ve sempozyumlar düzenlemek, değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim
alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm çalışmaları yürütmek.

k) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim, sertifika ve benzeri programları Bologna süre-
cine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştir-
mek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

l) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.
m) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek

bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.
n) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları

topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

15 Haziran 2021 – Sayı : 31512                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



o) Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet
türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

ö) Faaliyetleriyle ilgili konularda bültenler yayımlayarak öğrencileri, mezunları, ilgili
kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

p) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzman-
lığı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım
belgesi vermek, yayın hazırlamak ve danışmanlık yapmak.

r) TS EN ISO/IEC ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngö-
rülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla
uyumlu olarak ilgili kurumların onayı ile ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifi-
kasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

s) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.
ş) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırla-

mak ya da hazırlatmak.
t) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, insansız hava araçları ile ilgili eğitim ve eh-

liyet programları düzenlemek. 
u) Faaliyetler kapsamında ve merkezin iş ve işleyişinde kullanılmak üzere her türlü

araç, makine ve teçhizatı almak ve kiralamak suretiyle temin etmek.
ü) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından,

Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda
görevi sona ermiş sayılır.  Müdür; Merkezin tüm faaliyetlerinden, çalışmaların düzenli olarak
yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün teklifi ve Rek-
törün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları Müdürün iş
bölümü esasına göre belirleyeceği görevleri yerine getirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcılarının da görevi sona erer. Müdürün izin, rapor ve benzeri sebeplerle görevinin başında
olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. 

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

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

bölüm başkanlıklarında Merkezin programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
ç) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlamak ve Rektöre sunmak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve

toplantılara başkanlık etmek.
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e) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği
yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede tam

gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-
lendirilen dört kişi olmak üzere en fazla yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevinden ay-
rılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Görev süresi dolan
üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu
ile karar alır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan
üyenin üyeliği, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile sona erdirilebilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve gerekli kararları almak.
c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı  faaliyet raporu sonuçlarını de-

ğerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurslar
MADDE 12 – (1) Her kursun süresi, şekli (teorik, pratik, uygulama ve benzeri) ve içeriği

kursun planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Sertifika programlarının açılmasına, ilgili
koordinasyon grubunun veya öğretim elemanının teklifi ile Müdür karar verir.  Müdür kursun
yerini ve tarihini değiştirebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili  mevzuat hü-

kümleri  uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 1/4/2012 tarihli ve 28251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi-

osmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5287 

—— • —— 
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5288 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5219 
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İslahiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 5231 

—— • —— 
İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5250 
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İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5243 

—— • —— 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5078 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5059 

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

 
 5249 

—— • —— 
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5241 
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İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5242 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5247 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5245 
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5253 

—— • —— 
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5254 

—— • —— 
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5256 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1.250.000 DOZ SU ÇİÇEĞİ AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "1.250.000 Doz Su Çiçeği 

Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 30.06.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 5172/1-1 
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2.000.000 DOZ KIZAMIK - KIZAMIKÇIK - KABAKULAK AŞISI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "2.000.000 Doz Kızamık- 

Kızamıkçık- Kabakulak Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 01.07.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 5173/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından: 
1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 / Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye 
Binası 7. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. 
Şartname bedeli 500 (Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 
(2.Kat) temin edilebilir. 

Bölge 
Ada/ 

Parsel 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Durumu 
Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

Ödeme 

Şekli 

İhale gün ve 

saati 

Kaynarca 11373/143 1.596,65 

Akaryakıt 

ve Servis 

İstasyonu 

Alanı (A) 

35.126.300,00 TL. 

(Otuzbeşmilyonyüzyirmialtıbinüçyüz 

TürkLirası) 

1.053.790,00 TL. 

(Birmilyonelliüçbinyediyüz 

doksan TürkLirası) 

% 25’i 

Peşin 

Kalanı 3 

Taksit 

30.06.2021 

Çarşamba 

Saat:11.00 

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt ve Servis 
İstasyonu (A) Alanında kalmaktadır. Taks:0,15, Emsal: 0,30, Yençok: 6,50 m. olarak 
uygulanacaktır. Kaynarca 11373 ada 143 parsel sayılı 1.596,65 m² alanlı taşınmazın satış 
işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 
488 sayılı damga Vergisi Kanununa istinaden Damga Vergisi tahsil edilecektir. 

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

4-  İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
A) GERÇEK  KİŞİLERDEN : 
1. İkametgah belgesi, 
2. Nüfus cüzdan sureti, 
3. Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4. Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,  
5. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
B) TÜZEL  KİŞİLERDEN : 
1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 
3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 
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4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
6. Geçici teminat  mektubu veya makbuzu, 
7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  
1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
2. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 
D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  
5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 
a) Tedavüldeki Türk Parası 
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 
mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 
yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 
Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 
edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 
olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 
kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
 4967/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):  
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Hacıazizler Mahallesinde bulunan, 

2618 ada, 545 parsel no.lu, 6.994,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, imar planında “Ayrık nizam     
2 kat yapı adasında” olan taşınmaz muhammen bedeli 3.846.700,00 TL, geçici teminat miktarı 
769.340,00 TL’den 29/06/2021 tarihinde saat 11:50’ de; Parmakören Mahallesinde bulunan, 
J23b04b3d pafta, 4170 ada, 1 parsel no.lu, 17.977,81 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında 
“Ayrık nizam 4 kat yapı adasında” olan taşınmaz muhammen bedeli 3.415.784,00 TL, geçici 
teminat miktarı 683.156,80 TL’den 29/06/2021 tarihinde saat 14:00’ de 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. 
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İhaleye katılacak isteklilerin ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı 
yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde 
alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin 
aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık 
girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekâleten ihaleye 
katılacakların noter tasdikli vekâletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale 
saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri 
iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif 
işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden 
öğrenilebilir. 

İlan olunur. 5194/1-1 
—— • —— 

136.239 KG MADENİ YAĞ, 9.672 KG ANTİFRİZ VE 116.660 KG ADBLUE  
SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı işletmelerimizin ihtiyacı 136.239 kg madeni yağ, 9.672 kg 

antifriz ve 116.660 kg adblue satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 28.06.2021 günü saat 14.30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 
alınmaz. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 
yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

A D R E S : 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No. 62 
06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel : 90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks : 90 (312) 417 78 39 

 5236/1-1 
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4 ADET 32 M’LİK KENDİ YÜRÜR İLAÇLAMA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 4 adet 32 m’lik 

Kendi Yürür İlaçlama Makinesi yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif alma usulü ile satın 
alınacaktır. 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli 
Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına 
yatırılacaktır. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, 
damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 06.07.2021 günü saat 14:30’a kadar 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek 
şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate 

alınmaz. 
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli 
tespit etmekte serbesttir. 

ADRES: 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Karanfil Sok. No. 62 

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE 
Tel  :90 (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks:90 (312) 417 78 39 5272/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
13.06.2021 tarih ve 31510 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

2021/335607 ihale kayıt numaralı söz konusu alım ilanının başlığı ve 2. maddesinin (a) 
bendindeki niteliği bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

MUHTELİF SAC LEVHA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
2- İhale Konusu Malların 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Muhtelif Sac Levha Alımı 

İlanla ilgili bilgilere turkseker.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
İlan olunur. 5258/1-1 
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MUHTELİF ÇELİK SAC (8 KALEM) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLAN MUHTELİF ÇELİK SAC (8 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2021/336956 

1-İdarenin  

a) Adresi 
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası 
:Tel:0-372 259 47 75-90    

 Fax: 0 372 251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi 

(varsa) 
:  

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

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 Muhtelif Çelik Sac 41 kalem 

b) Teslim yeri  

TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 

ambarıdır.  

Boşaltma firmaya ait olacaktır. 

c) Teslim süresi : 60 takvim günü  

3-İhalenin    

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK                                                             

b) Tarihi ve saati : 05.07.2021 Pazartesi günü – saat: 15:00 

c) Dosya no : 2148038 

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, 

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi  

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin 

listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c) ve (d) 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. 

4.2.1- Firmalar teklifleriyle birlikte, teklif verdikleri saclara ait marka ve teknik özellikleri 

gösterir tanıtıcı katalog verecek ve bu ürünleri katalog teknik bilgi sayfasında göstererek 

kaşeleyip imzalayacaklardır.  Katalog teknik bilgi sayfasında teklif verilen ürünler 

işaretlenmemiş, kaşesiz ve imzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.2.2- Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN IS0 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

4.2.3- Gerek görüldüğünde, firmaca teslimi yapılan ürünlerden numune alınarak akredite 

kuruluşlarda testler yaptırılacaktır. Test ücretleri firmaya ait olacaktır. 

4.2.4- Firmalar,  bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna 

ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 

10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın teklifinde 

belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır. 

4.2.5- Malzemeler; imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi 

altında olacaktır. 

4.2.6- Malzemelerin teslim süresi 60 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca 

değerlendirilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 

belirlenecektir. 

5.2- İstekliler  tekliflerini  Türk  Lirası  (TL ), ABD Doları veya  Euro olarak 

vereceklerdir. 
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5.3- Ödemeye  esas  para  birimi  Türk Lirası  (TL )  olacaktır. 

5.4- Teklifin yabancı para cinsinden verilmesi halinde ödemeler; 

Teslim alınacak malzemelere ait fatura bedelleri: teslim tarihindeki T.C Merkez 

Bankasınca saptanan teklifteki para biriminin döviz satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı 

olacaktır. 

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

malı teklif eden yerli istekliye %15 fiyat avantajı uygulanacaktır. 

6.1- Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 

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

7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

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

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

edilebilir. 

8- Teklifler en geç 05.07.2021 Pazartesi günü–saat 15:00’e 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.  

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 işleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 

 5225/1-1 
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FABRİKAMIZ DIŞ TESİSLERDEKİ MUHTELİF İSTASYONLARIN YAĞLAMA 
SİSTEMLERİNİN TAM OTOMATİK SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Dış tesislerdeki muhtelif istasyonların yağlama sistemlerinin tam otomatik 

sisteme dönüştürülmesi (Malzeme+İşçilik) işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021/333742 
1-İdarenin  
a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/ 
MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44   0422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
İnternet adresi (varsa) : 
2-İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Dış Tesislerdeki muhtelif istasyonların 

yağlama sistemlerinin tam otomatik sisteme 
dönüştürülmesi işi, 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ham Fabrika ve Rafineri 
Kısmı 

c) İşin süresi : 30 Takvim Günüdür. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara 
Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA 

b) Tarihi ve saati : 24/06/2021 Saat 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,  

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

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge  

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler  

4.2.1- İş deneyim belgeleri:  
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.2.3- Kamu veya özel sektörde bedel içeren tekbir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 
tamamlanan her türlü yağlama sistemi alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı 

Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya  Şeker  Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden 
satın alınabilir. 

6.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Teklifler, 24/06/2021 Perşembe Günü 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Teklif 
sonucu, üzerine istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
11- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 5237/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel 

Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5305/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5308/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5259/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5259/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5260/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5261/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5275/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5275/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5274/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5273/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5273/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/5/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5276/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5291/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5302/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5307/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5262/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5262/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5227/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 5228/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5271/1-1 
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İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5263/1-1 

  



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kocaman Lütfi Müzeyyen Vakfı (KLM Vakfı) 
VAKFEDENLER: AHK Development Girişim Danışmanlık A.Ş, Ahmet Haşim 

KOCAMAN, Fatma KOCAMAN, Zeyneddin KOCAMAN 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/05/2021 tarihinde kesinleşen, 06/04/2021 
tarihli ve E: 2020/772 K: 2021/329 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kuracağı Eğitim Kurumları aracılığı ile milli ve manevi değerlere 
saygılı, güzel ahlaklı, çalışkan, üretken bir nesil yetiştirmek ve bu uğurda lüzum göreceği her 
türlü eğitim faaliyetinde ve yardımlarda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 (Seksen Bin) Türk Lirası 
YÖNETİM KURULU: Ahmet Haşim KOCAMAN, Zeyneddin KOCAMAN, Fatma 

KOCAMAN 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli 
heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5191/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Nehir Kilisesi Vakfı. 
VAKFEDENLER: Berkay Taha NAMECİ, Harout GEBENLİAN, Öznur NNAMDI, 

Sinem NAMECİ, Şabo BOYACİ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.05.2021 tarihinde kesinleşen 30.03.2021 
tarihli ve E: 2020/237 K: 2021/136 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Birleşmiş Milletler Anayasası, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin çok 
taraflı Avrupa Sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Mevzuatına uygun olarak 
Hristiyan inancına mensup olan T.C. vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden aynı inançtaki 
yabancıların dini ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 81.170-TL nakit. 
YÖNETİM KURULU: Berkay Taha NAMECİ, Harout GEBENLİAN, Öznur NNAMDI, 

Sinem NAMECİ, Şabo BOYACİ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 
kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5192/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kudsi İlim, Eğitim, Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı 
VAKFEDENLER: Hasan Hüseyin İZİ, Mustafa İZİ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: KONYA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/05/2021 tarihinde kesinleşen, 17/03/2021 
tarihli ve E: 2020/475, K: 2021/179 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öncelikle eğitim faaliyetleri, ilmi konularda araştırmalar yapmak ve 
yardımlaşmadır. Yetenekli öğrencilere ve ilim adamlarına her türlü destek ve burslar vererek 
kaliteli, ahlaklı ve üreten insanlar yetiştirmek ve vakıf senedinde belirtilen faaliyetleri 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL (Seksenbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Hasan Hüseyin İZİ, Mustafa İZİ, Yasin İZİ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek maksat 

olarak aynı bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5193/1-1 

—— • —— 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

29.05.2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İlk 
Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan tablodaki 4 sıra nolu satır aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS  
Taban 
Puanı 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10/8/7 10 

Üniversitelerin 
Gıda Teknolojisi, 
Gıda Teknikerliği, 
Fermantasyon, 
Fermantasyon 
Teknikerliği, 
Fermente Ürünler 
önlisans 
programlarının 
birinden mezun 
olmak. En az B 
Sınıfı Sürücü 
Belgesine sahip 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P93 65 

İlan Olunur. 
 5234/1-1 
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUT PROJESİ YARIŞMASI 

09.04.2021 tarih ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel 

Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması düzenleneceği ilan edilmiştir. Ancak yarışma ilanı ile 

ilgili aşağıda yer alan hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. 

1-İlanın “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 3’üncü maddesinin dördüncü paragrafının 

(j) bendinde yer alan “Yarışma ekibinde, en az bir mimar ve en az bir inşaat mühendisi bulunması 

gerekmektedir.” ibaresi “Yarışma ekibinde, en az bir mimar bulunması gerekmektedir.” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

2-İlanın “Yarışma Takvimi” başlıklı 5’inci maddesinde; 

Proje Teslim Tarihi ve Saati: 01/07/2021, saat 17:00’ye kadar. 

Jüri Değerlendirme Süreci: 01/07/2021 – 09/07/2021 

Sonuçların İlanı: 12/07/2021 

Ödül Töreni:  16/07/2021  

Şeklinde düzenlenen yarışma takvimi;  

Proje Teslim Tarihi ve Saati: 26/07/2021, saat 17:00’ye kadar. 

Jüri Değerlendirme Süreci: 05/08/2021 – 07/08/2021 

Sonuçların İlanı: 09/08/2021 

Kolokyum ve Ödül Töreni:  16/08/2021  

Şekilde değiştirilmiştir. Yarışmaya katılacak yarışmacıların düzeltilen maddeleri esas 

alması gerekmektedir. 

İlan olunur. 

 5235/1-1 

—— • —— 
Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

11/06/2021 tarih ve 31508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıdaki tabloda 

belirtilen akademik ilanımız iptal edilmiştir. 

Kadro 

No 
Unvan Derece Birim Bölüm 

Program/Anabilim/

Anasanat Dalı 
Adet 

İlan 

Açıklaması 

154470 DOÇENT 1 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

İŞ SAĞLIĞI 

VE 

GÜVENLİĞİ 

İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ 
1  

 5224/1-1 
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa 
Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

S. 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 Memur GİH 8 1 

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık, Reklamcılık ve 
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

75 
Puan 

2 Memur GİH 10 4 

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, Ekonometri, 
Ekonomi, Ekonomi ve Finans 
Lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

75 
Puan 

3 
Bilgisayar 
İşletmeni 

GİH 10 5 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 
Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı Ön Lisans 
programlarının birinden mezun 
olmak. Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı bilgisayar işletmeni 
sertifikasına sahip olmak veya 
bitirdiği okulun ders müfredatında 
bilgisayarla ilgili ders aldığını 
belgelemek veya bilgisayara 
ilişkin konularda kurumlarca 
açılan en az 60 saatlik hizmet içi 
eğitimlere katılıp başarılı 
olduğunu gösterir belgeye sahip 
olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P93 
En az 

75 
Puan 

4 Mühendis TH 5 2 

Harita Mühendisliği Lisans 
programlarının birinden mezun 
olmak. En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

75 
Puan 

5 Mühendis TH 5 1 

Üniversitelerin Bilgisayar 
Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. En 
az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

75 
Puan 
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6 Mühendis TH 5 1 

Üniversitelerin Makine 
Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. En 
az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

75 
Puan 

7 Mühendis TH 5 1 

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. En 
az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

75 
Puan 

8 Mühendis TH 5 4 

Üniversitelerin İnşaat 
Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. En 
az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

75 
Puan 

9 Mühendis TH 5 1 

Üniversitelerin Orman 
Mühendisliği Lisans 
programından mezun olmak. En 
az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek/ 
Kadın 

P3 
En az 

75 
Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) 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, 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. 

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

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 
türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında 
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni 
sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını 
belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi 
eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak. 

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya kurumumuz internet sayfasından (www.meski.gov.tr) 

temin edilebilecektir. 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri idaremizce tasdik edilebilir), 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce 
tasdik edilebilir), 

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

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

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni 

sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi veya 
bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp 
başarılı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 
suretleri idaremizce tasdik edilebilir), 

9. Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı 
örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri 
İdaremizce tasdik edilebilir), 

10. 3 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak), 
11. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Başvurular 02.08.2021 - 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya 

iadeli taahhütlü posta yoluyla; MESKİ Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No: 99 Akdeniz/MERSİN adresine veya insankaynaklari@meski.gov.tr 
adresine göndererek yapabileceklerdir. 

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

c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a) Genel Müdürlüğümüzce adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının 
uyumunu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan 
başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday 
sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 
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c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip idaremizin www.meski.gov.tr resmi internet 
sayfasından 17.08.2021 tarihinde ilan edilecektir. 

ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara idaremizce düzenlenen ve adayların 
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu 
belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

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

e) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından MESKİ Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamayacaktır. 

f) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü sınav; MESKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında 01.09.2021 günü Saat 

09:00’da yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
Sınav Konuları: 
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat Konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; İdaremiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve idaremizin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
idaremizin www.meski.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı 
tebligat yapılacaktır. 

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

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi 
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

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

İlan olunur. 5176/1-1 
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Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta 
Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği 
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı 
ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur 
alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Mühendis T.H 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren Mühendislik 
Fakültelerinin Çevre 
Mühendisliği Bölümünden 
mezun olmak, en az B sınıfı 
sürücü belgesi sahibi olmak. 

E/K P3 65 

2 Mühendis T.H 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren Mühendislik 
Fakültelerinin İnşaat 
Mühendisliği bölümünden 
mezun olmak, en az B sınıfı 
sürücü belgesi sahibi olmak. 

E/K P3 60 

3 Tekniker T.H 8 1 

Üniversitelerin Elektrik ön 
lisans bölümünden mezun 
olmak, en az B sınıfı sürücü 
belgesi sahibi olmak. 

E/K P93 60 

4 

Veri 
Hazırlama 
ve Kontrol 
İşletmeni 

G.İ.H 9 2 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin İşletme 
veya maliye bölümü mezunu 
olmak, Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı Bilgisayar işletmeni 
sertifikasına sahip olmak veya 
bitirdiği okulun ders 
müfredatında bilgisayarla ilgili 
ders aldığını belgelemek 

E/K P3 60 

5 İtfaiye Eri G.İ.H 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren üniversitelerin Spor 
Bilimleri Fakültesi Spor 
Yöneticiliği Bölümünden 
mezun olmak, en az B sınıfı 
sürücü belgesi sahibi olmak. 

E/K P3 60 
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6 İtfaiye Eri G.İ.H 11 1 

Herhangi bir ön lisans 
programından mezun olmak, 
en az B sınıfı sürücü belgesi 
sahibi olmak. 

E/K P93 60 

7 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H 9 2 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren Üniversitelerin İşletme 
Fakültesi Bölümü mezunu 
olmak, en az B sınıfı sürücü 
belgesi sahibi olmak. 

E/K P3 50 

8 Tahsildar G.İ.H 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren Üniversitelerin İşletme 
Fakültesi Bölümü mezunu 
olmak, 

E/K P3 55 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak 

adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) 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, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

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

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
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c) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48'inci 
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A ve 
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve 
itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Zabıta Memuru ve itfaiye eri kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. 

e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan 
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta 
Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadrolarına başvuran adaylar için en az B sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak, 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(www.osmaneli.bel.tr) temin edilebilecektir. 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir), 

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
ı) Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tekniker ve Mühendis kadroları için sürücü belgesinin aslı 

veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Memur alımı için adaylar, başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 09/07/2021-

14/07/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını; 
aa) Elektronik ortamda belediyemiz osmaneli@osmaneli.bel.tr internet adresine, 
ab) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof. Dr. Yunus SÖYLET 

Cad. No: 34 adresine, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır) yapabileceklerdir. 
ac) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 
b) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar 

yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek 
başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 
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c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
e) İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek 

suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen 
kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için sözlü ve 
uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır, 

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

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanını 26/07/2021 Pazartesi günü Belediyemiz www.osmaneli.bel.tr internet adresinden ilan 
edilecektir. 

d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin 
bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş 
belgelerine 28/07/2021 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.osmaneli.bel.tr) resmi 
internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan 
adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. 
Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
- Zabıta Memuru ve itfaiye eri alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü 

sınav ve uygulamalı sınav 30/07/2021 tarihinde itibaren başlamak üzere, Osmaneli Belediye 
Başkanlığı merkez hizmet binası adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün 
içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

- Memur alımı için; sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 30/07/2021 tarihinden itibaren 
başlamak üzere Osmaneli Belediye Başkanlığı merkez hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü sınav 
aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
b) Uygulamalı Sınav 
●  Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, 
●  İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır. 
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7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Memur kadrosu sınavında değerlendirme: 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, 
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak 
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu 
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya 
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. 

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; 
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün 

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır. 
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır. 
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve 

uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak 
suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. 

İtfaiye eri, zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına başvuran adayların atanmaya esas 
başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı 
puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar 
da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde ilan 
edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

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

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

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

İlan olunur. 5175/1-1 
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Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, 
adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş 
kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Mühendis TH 8 1 
-Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin İnşaat Mühendisliği 
bölümlerinden mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 

KPSSP3 

En az 55 
Puan 
almış 
olmak 

2 İtfaiye Eri GİH 9 1 

-Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin Kamu Yönetimi 
veya Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi bölümlerinin birinden 
mezun olmak. 
-En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek KPSSP3 

En az 55 
Puan 
almış 
olmak 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

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

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

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

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

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak.  

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
• Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna 

göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
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2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,  

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

c. İtfaiye Eri kadrosu için en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 
d. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) 

fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde 
yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme 
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en 
az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±)10 
kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy 
ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. 

e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. 

f. İtfaiye Eri için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.akincilar.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 
edilebilir.) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz 
edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 27.07.2021-29.07.2021 tarihleri 

arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir. 
Adaylar başvuru belgelerini: 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2 

adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken 
postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• İtfaiye Eri kadrosuna başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen 
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı işleri 
Müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 
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• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

• Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; İtfaiye Eri kadroları için sözlü ve 
uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır. 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
30.07.2021 tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.akincilar.bel.tr adresinde ve 
ilan panosunda ilan edilecektir.  

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" 
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav; 
İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı, diğer adaylar için sözlü 

sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar 06/08/2021 tarihinde Akıncılar Belediye Başkanlığı 
Akıncılar/SİVAS adresinde yapılacaktır. İtfaiye Eri için yapılacak uygulamalı sınav 06.08.2021 
tarihinde Akıncılar Belediyesi İtfaiye Teşkilatı-Akıncılar/SİVAS adresinde yapılacaktır. Sözlü 
sınav saat 09.00’da başlayacaktır. İtfaiye Eri için yapılacak uygulamalı sınav saat 14.00’de 
başlayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir.  

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

Sözlü sınav: 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
İtfaiye Eri için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile araç kullanımı veya sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak 
şekilde yapılır. 
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7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
İtfaiye Eri sınavında değerlendirme; 
• Sözlü Sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

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

• Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavı % 40’ı uygulamalı sınavın %60’ı alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en aza 60 puan alınması şarttır. 

• Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinden ilan edilecektir. 

• Adayların Atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

• En yüksek başarı puanından başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar Belediyemizin 
internet (www.akincilar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir. 

Mühendis kadrosu sınavında değerlendirme; 
• Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er 
puan kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

• Sınavda değerlendirme; Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak şarttır. 
• Adayların Atanmaya esas başarı puanı bu maddenin (b) bendin de belirtilen sınav puanı 

ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinden ilan edilecektir. 

• Adayların Atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

• En yüksek başarı puanından başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylar belediyemizin 
internet (www.akincilar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir. 

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

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

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

İlan olunur. 5178/1-1 
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 

657 sayılı Kanun’un 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 
ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” 
uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların; 
a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini 

kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış, Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); 
Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek, 

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı alınarak hazırlanacak dosya  
ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına 

başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına 
başvurular ise ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden 
itibaren 15 gün içinde yapılacaktır. 

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya 
Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir. 

(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş 
olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında 
ayrıca teslim etmesi gerekir. 

BAŞVURU EVRAKI: 
1. Kadroya Başvuru Dilekçesi 
2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu 
3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 
4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş 
5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***) 
6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***) 
7. Askerlik Durum Belgesi (***) 
8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***) 
9. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf 
10. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve 

Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu) 
11. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir) 
(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge 
GENEL AÇIKLAMALAR: 
1) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.istanbulc.edu.tr web 

sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar sekmelerinden 
veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web 
adresinden erişim sağlanabilir. 

2) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
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3) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

4) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir. 
5) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekir. 
6) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır. 
7) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 
8) “İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne 

www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire 
Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/ 
kriterler web adresinden erişim sağlanabilir. 

9) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması 
yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması 
durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir. 

10) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK 
Başkanlığı’nın 05.03.2021 tarihli, 16123 sayılı yazısıyla bildirilen ve 03.03.2021 tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dâhilinde 
yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir. 

11) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
12) İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 15.06.2021 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 29.06.2021 (mesai saati bitimi itibariyle) 
DUYURULUR. 

ANABİLİM DALI/ 
PROGRAM 

UNVAN ADET AÇIKLAMA 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

ORTODONTİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Ortodonti Anabilim 
Dalı'nda uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış 
olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca 
İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak. 

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

HEMŞİRELİK ESASLARI PROFESÖR 1 - 

İÇ HASTALIKLARI 
HEMŞİRELİĞİ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 - 

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 

SINIF EĞİTİMİ PROFESÖR 1 
Doçentliğini Alan Eğitimi veya Temel Eğitim (Sınıf 
Öğretmenliği Eğitimi) alanında almış olmak. 
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FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT 1 
Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında 
almış olmak. 

REHBERLİK VE 
PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 
DOÇENT 1 

Yükseköğretimde kariyer danışmanlığı, inovasyon ve 
üniversite-sanayi işbirliği alanlarında bilimsel çalışmalar 
yapmış olmak. 

BİLGİSAYAR VE 
ÖĞRETİM 

TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 
DOÇENT 1 

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
alanında almış olmak. 

SINIF EĞİTİMİ DOÇENT 1 
Doçentliğini Temel Eğitim (Hayat Bilgisi Eğitimi) alanında 
almış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
MADEN İŞLETME PROFESÖR 1 - 

GEOTEKNİK PROFESÖR 1 - 
KİMYASAL 

TEKNOLOJİLER 
PROFESÖR 1 - 

TEMEL İŞLEMLER VE 
TERMODİNAMİK 

PROFESÖR 1 - 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 - 
ANALİTİK KİMYA DOÇENT 1 - 

METALURJİ VE MALZEME 
MÜHENDİSLİĞİ 

DOÇENT 2 - 

GEOTEKNİK 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 - 

ORMAN FAKÜLTESİ 
SİLVİ KÜLTÜR PROFESÖR 1 - 

TOPRAK İLMİ VE 
EKOLOJİ 

DOÇENT 1 - 

SİLVİ KÜLTÜR DOÇENT 1 - 
ORMAN ENDÜSTRİSİ 

MAKİNELERİ VE İŞLETME 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 - 

ORMAN AMENAJMANI 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 - 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

SAĞLIK EKONOMİSİ DOÇENT 1 
Makroekonomik göstergeler üzerine bilimsel çalışmaları 
olmak. 

ODYOLOJİ DOÇENT 1 
Odyoloji lisans mezunu olmak. Odyoloji alanında doçent 
unvanı almış olmak. 

ODYOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
2 

Odyoloji lisans mezunu olmak. Odyoloji veya dil ve 
konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak. 

SOSYAL HİZMETLER 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak. 

SAĞLIK EKONOMİSİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Sağlık ekonomisi, sağlık harcamaları, sağlık sistemi ve 
performans analizleri üzerine bilimsel çalışmaları olmak. 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HAREKET VE 

ANTRENMAN BİLİMLERİ 
DOÇENT 1 

Spor Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olmak. 

Yüksek lisans ve doktorasını Spor Bilimleri alanında 

yapmış olmak. 

REKREASYON YÖNETİMİ DOÇENT 1 

Spor Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olmak, 

yüksek lisans ve doktorasını Spor Bilimleri alanında 

yapmış olmak. 

REKREASYON YÖNETİMİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Yüksek lisans ve doktorasını Spor Bilimleri alanında 

yapmış olmak. Rekreasyon alanında bilimsel çalışmaları 

olmak. 

ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

SOSYAL BİLİMLER PROFESÖR 1 
Adli Bilimler alanında Doçent olmak ve Adli Görüşme 

Teknikleri konusunda bilimsel çalışmaları olmak. 

FEN BİLİMLERİ PROFESÖR 1 
Adli Bilimler alanında Doçent olmak, Adli Moleküler 

Genetik alanında bilimsel çalışmaları olmak. 

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

KARDİYOLOJİK TEMEL 

BİLİMLER 
PROFESÖR 1 - 

NANOTEKNOLOJİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

NANOTEKNOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Fizik, Kimya, Mühendislik veya Tıp lisans 

programlarından mezun olup, Nanoteknoloji alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

BİYOTEKNOLOJİ 
DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Veteriner 

veya Tıp lisans programlarından mezun olup, 

Biyoteknoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

SİNİRBİLİMİ PROFESÖR 1 

Primer kortikal nöron kültürü, Alzheimer hastalığı ve 

nörodejenerasyon konularında bilimsel çalışmaları 

olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ENGELLİLER İÇİN GÖLGE 

ÖĞRETİCİLİK 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Engelliler veya bakım hizmetleri alanında bilimsel 

çalışmaları olmak. 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

TURİZM VE OTEL 

İŞLETMECİLİĞİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Lisans ve doktora eğitimlerini turizm işletmeciliği veya 

turizm ve otel işletmeciliği alanlarından birinde 

tamamlamış olmak. Çevre, rekreasyon ve turizm 

alanlarında yayın yapmış olmak. 

 5121/1-1 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve 
Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi 
alınacaktır. 

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına 
yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 
1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmiş, 2 

fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, Profesörlük, 
doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya 
halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğümüz Yazı İşlerine, 

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı 
özgeçmiş, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, 
doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) 
takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğümüz Yazı İşlerine, 

3) Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK formatlı özgeçmiş, 2 
fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, bilimsel çalışma 
ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya veya 4 (Dört) adet CD ortamında İlgili Dekanlığa 
başvurmaları gerekmektedir  

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızdadır. 
Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2021 

FAKÜLTE Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Sayı Açıklamalar 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 
Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktorasını Endüstri Mühendisliği 
alanında yapmış, Yöneylem 
Araştırması alanında çalışmaları 
olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü 

Profesör  1 

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Yazılımı veya Donanımı 
alanında olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Yazılımı alanında olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Donanımı alanında 
olmak  

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

2 
Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Bilimleri alanında olmak 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 
Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Bilgisayar Donanımı alanında 
olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Elektrik/Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Uzmanlığı 
Kontrol alanında olmak  

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Elektrik/Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 
(Elektrik Tesisleri) Doktora 
mezunu olmak.  

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Elektrik/Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 

Profesör  1 
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 
Doktora mezunu olmak. Elektronik 
alanında çalışmaları olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü Profesör 1 
Yapı Elemanları ve Malzemeleri 
alanında Mimarlık Doktora mezunu 
olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 
Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Yapı Elemanları ve Malzemeleri 
alanında Mimarlık Doktora mezunu 
olmak 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

İç Mimarlık Bölümü 
Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
İç Mimarlık alanında Doktora 
mezunu olmak 

Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller Eğitimi 
İngilizce Öğretmenliği 

Doçent  1 
Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi 
(İngilizce) alanında almış olmak  

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 
Bölümü Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim 
Dalı 

Doçent  1 
Doçentliğini Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık alanında 
almış olmak  

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 
Bölümü Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim 
Dalı 

Profesör 1 
Doçentliğini Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık alanında 
almış olmak  

Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim Bölümü 
Okul Öncesi Eğitimi 
Anabilim Dalı 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi 
alanında tamamlamış olmak. 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Doçent 1 
Doçentliğini Özel Eğitim alanında 
tamamlamış olmak. 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 
Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Özel Eğitim alanında 
tamamlamış olmak. 
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Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü, Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalı 

Profesör 1 
Doçentliğini Müzik ve Sahne 
Sanatları Alanında almış olmak 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü 
Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorası, Uzmanlığı Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
alanında olmak 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji İngilizce 
Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Psikoloji alanında doktora yapmış 
olmak Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. 
Maddesindeki şartları taşımak  

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji İngilizce 
Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Klinik Psikoloji alanında doktora 
yapmış olmak. Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin 8/7-ç. 
Maddesindeki şartları taşımak 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Psikoloji  
Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Doktorasını Psikoloji alanında 
yapmış olmak  

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Doktorasını Uluslararası İlişkiler 
alanında yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 
Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliğin 8/7-ç. Maddesindeki 
şartları taşımak  

İslami İlimler 
Fakültesi 

Felsefe ve Din 
Bilimleri Bölümü, 
İslam Felsefesi 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Doçentliğini Türk İslam Düşüncesi 
alanında almış olmak. İslâm 
Felsefesi, Çağdaş Türk Düşüncesi 
alanlarında çalışmaları olmak.  

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi  

1 

Doktorasını Beden Eğitimi / Spor 
Bilimi, Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği vb. alanda yapmış 
olmak  

 5208/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine tam 

zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 

akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doktora belgesini PDF 

formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 

adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 

geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 

eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

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

sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  

•İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,  

•Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,  

•Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru 

Tarihi 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

İşletme 

(Pazarlama) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

2 (*) 30 Haziran 2021 

(*) Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası hakemli dergilerde en 

az 1 yayın yapmış olmak veya Chartered ABS kriterlerine göre 4 ve üstü sıralamalı uluslararası 

hakemli dergilerde yayın yapma potansiyeline sahip olmak. Yayın yapma potansiyeli, uluslararası 

hakemli dergilerde değerlendirme halinde olan makaleler, önde gelen hakemli alan 

konferanslarındaki sunumlar ve adayın doktora ya da doktora sonrası çalışmalarını alanının önde 

gelen üniversitelerinde yapmış olmasıyla ölçülmektedir. Bu bağlamda QS veya THE Dünya 

sıralamasında ilk 600 üniversite içinde olan üniversiteler, Carnegie Classification of Institutions 

of Higher Education kriterlerine göre R1 – Araştırma Üniversitesi veya İşletme ve Ekonomi alanı 

sıralamasına göre Amerika'daki R1 üniversitelerine benzer sıralardaki üniversiteler veya 

uluslararası akreditasyona (EQUIS, AACSB) sahip üniversiteler kabul edilecektir. 
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Yalova İli Kadıköy Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Yalova ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere 
İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 
No 

Alınacak 
Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Mühendis TH 8 1 

*Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği 
bölümünden mezun olmak.  
*En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek KPSSP3 
En az 

85 
Puan 

2 Mimar TH 8 1 

* Lisans düzeyinde eğitim veren 
Fakültelerin Mimarlık 
bölümünden mezun olmak.  
*En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek KPSSP3 
En az 

85 
Puan 

3 Tekniker TH 8 1 

* İnşaat Teknolojisi önlisans 
bölümünden mezun olmak.  
*En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek KPSSP93 
En az 

75 
Puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 12 2 

* Herhangi bir önlisans 
programından mezun olmak.  
*En az B sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

Erkek KPSSP93 
En az 

80 
Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve 

özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) 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, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
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e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

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

c) Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 
(A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A 
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma 
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, 
boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan 
fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Zabıta Memuru kadrosu için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
• Başvuru Formu belediyemizin internet adresi www.yalova-kadikoy.bel.tr temin 

edilecektir. 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Belediyemizce tasdik edilebilir.) 
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek 

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

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

çıktısı, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 09.08.2021 - 13.08.2021 günü 

mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyemiz Yalova İli Merkez 
İlçesi Kadıköy Beldesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 37 Kadıköy/YALOVA adresinde yer 
alan Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir. 

b) Elektronik ortamda belediyemiz info@yalova-kadikoy.bel.tr internet adresine 
gönderilecektir. 
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c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Kadıköy Beldesi Merkez Mahallesi Atatürk 
Caddesi No: 37 Kadıköy/YALOVA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz 
sorumlu olmayacaktır.) 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda 
belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Kadıköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 
Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

f) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

g) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
● T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, 
memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır. 

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

● Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemiz www.yalova-kadikoy.bel.tr resmi internet 
sayfasından ilan edilecektir. 

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

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

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

● Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Memur alımı için 18.08.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Kadıköy Belediyesi Ana 

Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır. 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı 

sınav 18.08.2021 günü saat 11.30’da başlamak üzere Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 33 
Kadıköy Yalova adresinde sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi 
gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. 
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Sınav Konuları: 
Sözlü Sınav 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, 
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini 

kapsar. 
Uygulamalı Sınav 
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
Zabıta memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

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

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak 
sınav puanı hesaplanır. 

c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı 

sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 
belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir. 

Memur kadroları sınavında değerlendirme; 
e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro 
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 
toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

f) Adayların atamaya esas başarı puanı: Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

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

• En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin www.yalova-kadikoy.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara 
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

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

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

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

İlan olunur. 5177/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 

 
 5197/2/1-1 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 

 
 5197/3/1-1 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 

 
 5197/4/1-1 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 

 
 5197/5/1-1 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 

 
 5197/6/1-1 
  



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 

 



15 Haziran 2021 – Sayı : 31512 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 
 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 15 Haziran 2021 – Sayı : 31512

Sayfa

1

5

7

8

12

32

51
58
75

169

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2020/8, K: 2021/25 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2020/35, K: 2021/26 Sayılı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

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.
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