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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ 

TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar

Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönet-

meliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Usul ve esaslar

MADDE 7/A – (1) Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değer-

lendirmesi ile ilgili diğer hususlar ve 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı elek-

trik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususlar Genel Müdürlük tarafından hazır-

lanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2015 29508

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/11/2016 29882
2- 12/1/2020 31006

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Haziran 2021
PERŞEMBE

Sayı : 31514



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİMDE UYGULAMALI EĞİTİMLER

ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim, fen,

mühendislik, sağlık, sanat, spor ve sosyal bilimler alanı öğrencilerinin mesleki beceri ve tec-

rübelerini geliştirmek üzere ilgili programlarda yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanu-

nunun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla ta-

mamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazan-

dırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan

sayısal değeri,

b) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamla-

yan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokul-

ların eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

c) Eğitici personel: Mesleki yetkinliğe sahip, öğrencilerin işletmedeki eğitimlerinden

sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan

veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğ-

retmenliği yapabilme yetkisine sahip işletme personelini,

ç) İntibak komisyonu: Öğrencilerin yatay ve dikey geçişleri veya önceki öğrenmeleri

kapsamında almış oldukları derslerin veya eğitim ve öğretim kazanımlarının kayıtlı oldukları

yeni programlarındaki hangi ders veya kazanıma tekabül ettiğini değerlendirmek üzere oluş-

turulan komisyonu,

d) İntörnlük uygulaması: Tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin, hekimlik uygulama-

larına yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere öğretim üyeleri, tıp hekimleri ve

diğer sağlık meslek mensupları ile birlikte klinik karar verme süreçlerine ve uygulamalarına,

nöbet tutma dâhil sağlık hizmet sunumuna aktif katılımının sağlandığı ve süresi Yükseköğretim

Kurulunca belirlenen uygulamalı eğitimi,

e) İsteğe bağlı staj: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer alma-

masına rağmen kendi ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda yaptığı stajı,

f) İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini,
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g) İşletme değerlendirme formu: İşletme tarafından her bir öğrenci için doldurulan, uy-

gulamalı eğitim süreçleri ile ilgili bilgileri, gözlemleri ve işletmenin öğrencilerin uygulamalı

eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren formu,

ğ) İşletmede mesleki eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini

yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, be-

ceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

h) Komisyon: Uygulamalı eğitimler komisyonunu,

ı) Mesleki eğitim programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından Ülkenin kalkınmaya dair

üst politika belgeleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirli zaman aralıkları ile belirlenen ve bir

mesleğe ilişkin önlisans veya lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülen yükseköğretim

diploma programlarını,

i) Program: Yükseköğretim kurumlarının akademik birimleri bünyesinde bilim ve sanat

ile ilişkili öğrenme ve meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim planı doğ-

rultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt olma koşulları ve süresi belirli olan, mezunlarına bir

unvan ve yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programını,

j) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik

ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen

mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına

uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri ama-

cıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı,

k) Uygulamalı ders: Bir eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler

kapsamında öğrencilerin yükseköğretim kurumunun uygulama alanlarında, işletmelerde veya

hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini

sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının veya elemanlarının sorumluluğunda yapılan, işlet-

mede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi,

l) Uygulamalı eğitim dosyası: Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırla-

maları gereken defter, gelişim dosyası, form, rapor ve benzeri dokümanı,

m) Yükseköğretim kurumu: Yükseköğretim kademesinde eğitim, öğretim ve araştırma

faaliyetleri yürüten üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bağımsız vakıf meslek yük-

sekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Yükseköğretim Kurulunun görev ve yetkisi

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim Kurulu yükseköğretim kademesindeki mesleki eğitim

programlarını belirler.

Rektörün görev ve yetkisi

MADDE 5 – (1) Rektör, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi,

uygulanması, koordinasyonu ve denetiminden sorumludur.

Dekan ve müdürün görev ve yetkisi

MADDE 6 – (1) Dekan ve müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
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a) Birimlerindeki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını

koordine etmek.

b) Mesleki eğitim ve staj kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesi gereğince sigortalanacak öğrencilerin si-

gortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Rektörün yetkilendirmesi halinde uygulamalı eğitimler kapsamında yükseköğretim

birimi ile ilgili işletme arasında kurulan sözleşmeleri imzalamak ya da imzalanması için bu

sözleşmeleri rektöre sunmak.

(2) Rektörün görevlendirmesi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu dışında,

amaca yönelik, koordinasyondan sorumlu idari bir birim bu maddede belirtilen görev ve so-

rumlulukları yerine getirebilir. 

Uygulamalı eğitimler komisyonunun görev ve yetkisi

MADDE 7 – (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun uygulamalı eğitim

yapılan program veya bölümlerinde; uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulan-

ması ve koordinasyonundan sorumlu Komisyon oluşturulur.

(2) Komisyon, işletmede mesleki eğitim veya staj sonunda elde edilen kazanımların

ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar veya bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim

elemanının da yer aldığı alt komisyonlar oluşturabilir.

(3) Vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörün görevlendirmesi ile uygulamalı eği-

timlerden sorumlu idari bir birim, bu maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine geti-

rebilir. Ancak uygulamalı eğitimlere ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri, dekan veya mü-

dürün görevlendireceği program veya bölümlerdeki ilgili öğretim elemanlarından oluşturulan

bir akademik komisyon marifetiyle yapılır.

Sorumlu öğretim elemanının görev ve yetkisi

MADDE 8 – (1) Program veya bölümlerde uygulamalı eğitim faaliyetlerini izlemesi,

işletme ile kurum arasında koordinasyonu sağlaması, öğrencilere uygulamalı eğitim süreçle-

rinde rehber olması ve ölçme ve değerlendirme işlemlerinde yer alması amacıyla işletmede

mesleki eğitim veya staj yapacak her bir uygulamalı eğitim grubu için eğitimler süresince bir

sorumlu öğretim elemanı görevlendirilir. 

Eğitici personelin görev ve yetkisi

MADDE 9 – (1) İşletmede mesleki eğitim veya staj yapacak öğrenciler, uygulamalı

eğitimler esnasında işletme tarafından Komisyonun görüşü alınarak görevlendirilen ve alanında

mesleki yetkinliği haiz bir eğitici personelin gözetiminde bulunurlar.

(2) İntörnlük uygulaması yapan öğrenciler yükseköğretim kurumu bünyesindeki sağlık

uygulama ve araştırma merkezlerinde öğretim elemanları ile tıpta uzmanlık eğitimi yapan he-

kimlerin gözetiminde bulunurlar.

(3) Eğitici personelin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hazırlanan eğitim planı dâhilinde öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapmalarını

ve sürdürmelerini sağlamak.

b) Uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunun dol-

durulmasını sağlamak.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             17 Haziran 2021 – Sayı : 31514



c) Öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı eğitim dosyalarını inceleyerek görüş

vermek ve onaylamak.

ç) Devamsızlık, disiplin ve uygulamalı eğitimlerle ilgili diğer hususlarda sorumlu öğ-

retim elemanı ile iş birliği yapmak.

İşletmenin görev ve yetkisi

MADDE 10 – (1) Bünyesinde, işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılan işletmenin

görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapacak öğrenci sayısını dikkate alarak alanında mes-

leki yetkinliğe sahip yeterli sayıda eğitici personeli görevlendirmek.

b) Uygulamalı eğitim yapacak öğrencinin uygulamalı eğitim kabul formunu onayla-

mak.

c) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme for-

munu doldurmak.

ç) Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanunu hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak.

d) İşletmedeki çalışma ortamı ve uygulamaların mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere

iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.

e) İşletmede mesleki eğitim ve kayıtlı olduğu programın ders planında yer aldığı için

staj yapan öğrencilere 3308 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak ücret ödemek.

f) İşletmede mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını ilgili

mevzuata uygun olarak ilgililere ve aynı gün içinde öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim

kurumuna bildirmek.

Öğrencinin sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasın-

daki izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde öğrencisi oldukları yükseköğretim ku-

rumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî çalışma kurallarına tabidir. Bu Yönetmelik hü-

kümlerine veya işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı

eğitimleri başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde de 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği ile öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin mevzuatına

ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmede Mesleki Eğitim, Staj ve Uygulamalı Ders

İşletmede mesleki eğitim

MADDE 12 – (1) İşletmede mesleki eğitimin eğitim ve öğretim dönemlerinde yapıl-

ması esastır. İşletmede mesleki eğitim yükseköğretim kurumunun akademik takviminde belir-

lenen eğitim ve öğretim dönemlerinde başlar ve bu sürenin sonunda biter. Ancak programın

özelliğine ve işletme koşullarının uygunluğuna göre yaz döneminde de işletmede mesleki eği-

tim yaptırılabilir.
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(2) İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri

program veya bölümün ders çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına

dâhil edilir.

(3) İşletmede mesleki eğitim kapsamında hesaplanan derslerin toplam kredisi 15 AKTS

kredisinden az, 30 AKTS kredisinden fazla olamaz. Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması

60 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. 

(4) Komisyon veya alt komisyonlar, işletmede mesleki eğitim yapan öğrencileri işletme

değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultu-

sunda değerlendirir.

(5) Öğrencinin işletmede mesleki eğitim kapsamındaki değerlendirme notu sisteme ders

notu olarak işlenir. Aynı zamanda bu değerlendirme notu, akademik başarı notu değerlendir-

melerine dâhil edilir.

(6) Değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler işletmede mesleki eğitimlerini aynı

veya farklı işletmelerde yeniden yapabilir.

(7) İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilere 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi

uyarınca ücret ödenir.

(8) İntörnlük uygulaması kapsamında işletmede mesleki eğitim yapan tıp fakültesi öğ-

rencilerine 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 29 uncu maddesi

uyarınca ücret ödenir.

(9) 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işletmede mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş ka-

zası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü

olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkra-

sının (e) bendi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

(10) Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması işletmede mesleki eğitim kapsamında

değerlendirilir.

(11) İntörnlük uygulaması dışında özel niteliği haiz uygulamalı eğitimlerden hangilerinin

işletmede mesleki eğitim sayılacağına ve bunların AKTS kredilerinin sınırlarına Yükseköğretim

Kurulu karar verir.

Staj

MADDE 13 – (1) Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır.

Ancak aşağıda belirtilen stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılmadığı du-

rumlarda staj ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri devam eder, öğrencinin dersinin veya

sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz:

a) İlgili programın veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler

dışında ve eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir.

b) Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını

herhangi bir ayda yapabilir.
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c) Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi,

yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde de yaptırılabilir.

(2) Staj süresi yükseköğretim kurumları tarafından 20 iş gününden az olmamak üzere

ilgili programın niteliğine göre belirlenir.

(3) Staj için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. AKTS kredileri program veya bölü-

mün ders çizelgelerine eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.

(4) Stajlar kapsamında hesaplanan kredi toplamda 5 AKTS kredisinden az 10 AKTS

kredisinden fazla olamaz.

(5) Komisyonun uygun görüşü ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olmak

kaydıyla öğrenci isteğe bağlı olarak veya öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen

staj süresinden daha uzun süreli staj yapabilir. Bu fıkra kapsamındaki staj süreleri kredilendi-

rilebilir ancak mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilmez.

(6) Komisyon veya alt komisyonlar, staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu,

uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda başarılı veya ba-

şarısız olarak değerlendirir. Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, yeniden staj

yapmak zorundadır. 

(7) Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanununun 25 inci

maddesi uygulanır. 

(8) Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fık-

rasının (b) bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden

bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası

hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır. 

Uygulamalı ders

MADDE 14 – (1) Uygulamalı dersin, ilgili olduğu dersin kapsamında ders programında

belirlenen gün ve saatlerde yaptırılması esastır. Ancak gerekli görülmesi halinde ders progra-

mında belirtilen gün ve saatlerden farklı zamanlarda da uygulamalı ders yapılabilir.

(2) Uygulamalı ders için AKTS kredisi hesabı, ilişkili olduğu dersin AKTS kredisinin

hesaplanması kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kredisi hesaplanmaz.

(3) Uygulamalı derse ait değerlendirmeler ilişkili olduğu ders kapsamında ilgili dersi

veren öğretim elemanı veya elamanları tarafından yapılır.

(4) Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmez.

(5) Uygulamalı ders yapan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (f) bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar. 

(6) Tıp programı öğrencilerinin staj adı altında dördüncü ve beşinci sınıflarda yaptıkları

uygulamalı eğitimler ile diş hekimliği programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri, uygula-

malı ders kapsamında değerlendirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamalı eğitim gruplarının belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Program veya bölümlerde işletmede mesleki eğitim veya staj kapsa-

mında oluşturulacak uygulamalı eğitim gruplarındaki öğrenci sayısı beşten az olamaz. Ancak

program veya bölümlerde uygulamalı eğitim yaptırılacak toplam öğrenci sayısının beşten az

olması durumunda bir uygulamalı eğitim grubu oluşturulabilir.

(2) Aynı uygulamalı eğitim grubundaki öğrenciler farklı işletmelerde, işletmede mesleki

eğitim veya staj yapabilir.

Ders yükü

MADDE 16 – (1) İşletmede mesleki eğitim kapsamında görevlendirilen sorumlu öğ-

retim elemanına sorumlu olduğu uygulamalı eğitim grubu sayısına bakılmaksızın haftalık azami

beş saat teorik ders yükü yüklenir. 

(2) Staj kapsamında atanan sorumlu öğretim elemanına sorumlu olduğu uygulamalı

eğitim grubu sayısına bakılmaksızın haftalık iki saat uygulamalı ders yükü yüklenir.

İşletmenin değiştirilmesi

MADDE 17 – (1) Öğrenci, uygulamalı eğitime başladıktan sonra komisyonun uygun

görüşüne binaen işletme değişikliği yapabilir.

Yurt dışında uygulamalı eğitim

MADDE 18 – (1) Öğrenciler öğretim programlarını aksatmayacak şekilde, ders çizel-

gelerinde yer alan işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamalarını komisyonun uygun gö-

rüşüne binaen yurt dışında yapabilirler.

(2) İşletmede mesleki eğitim veya stajını yurt dışında tamamlayan öğrenciler, uygula-

malı eğitim çalışmalarına ilişkin belgelerini ve uygulamalı eğitim dosyasını Komisyona teslim

eder. Bu kapsamdaki uygulamalı eğitimlere ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri bu Yö-

netmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(3) Yurt dışında uygulamalı eğitim yapacak öğrencilerin sigortalanması amacıyla si-

gortacılık alanında faaliyet gösteren yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek primler

yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmaz.

Önceki uygulamalı eğitimlerin tanınması

MADDE 19 – (1) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim ku-

rumlarında yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu

tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler,

çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim veya staj

uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak

komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek karar verir. İntibak komisyonunun hakkında

olumlu karar verdiği öğrenciler için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda sadece

ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür.
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Diğer hükümler

MADDE 20 – (1) Yükseköğretim kurumları, uygulamalı eğitimlere ilişkin hususlar ile

bu kapsamda kullanılacak formları bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak belirler ve kendi

resmî internet sitelerinde yayımlarlar.

(2) Açık öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim ve öğretim yapan programlardaki

uygulamalı eğitimler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

(3) Açık ceza infaz kurumlarında hükümlü olup aynı zamanda bir yükseköğretim ku-

rumunda öğrenci olanların uygulamalı eğitimlerine ilişkin kurallar, hükümlü bulunulan kuru-

mun görüşü de alınarak ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. 

Vakıf meslek yüksekokulu

MADDE 21 – (1) Vakıf meslek yüksekokullarında rektörün görevleri yüksekokul mü-

dürü tarafından yürütülür.

Mücbir sebep hali

MADDE 22 – (1) Deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt,

genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri mücbir sebep halle-

rinde uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Öğrencilere ödenen Devlet katkısı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 74 üncü maddesi kapsamındaki

işletmede mesleki eğitimler öğrencilerin öğrenim sürelerinin son yılında bir yarıyılı kapsayacak

şekilde eğitim ve öğretim dönemlerinde ve tam zamanlı olarak yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işletmede mesleki eğitimler, Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından belirlenmiş yükseköğretim kurumları ve bu kurumların fen ve mühendislik bilimlerinin

belirli lisans programlarıyla sınırlıdır.

(3) Bu madde kapsamında özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altya-

pılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında işletmede mesleki eğitim yapan

öğrencilere 1/1/2023 tarihine kadar uygulamalı eğitimleri süresince asgari ücretin net tutarının

%35’i ücret olarak ödenir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamına giren öğrenciler için 1/1/2023 tarihine kadar bu Yönetme-

liğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası uygulanmaz. 

(5) İkinci fıkra kapsamında uygulamalı eğitim kapsamına alınan program veya bölüm-

lerde öğrenim gören öğrencilerden üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan işletmelerde, işletmede

mesleki eğitim görenler bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrasına tabidir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

17 Haziran 2021 – Sayı : 31514                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2010 tarihli ve 27581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-

versitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Merkezin Amaçları ve Faa-

liyet Alanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; örgün,

uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm

eğitim programları, ulusal ve uluslararası alanlarda gerekli görülen belgelendirme, TS EN

ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel belgelendirme ve da-

nışmanlık hizmeti,  kurslar,  seminerler,  konferanslar,  kongreler, çalıştaylar ve benzeri top-

lantılar,  bilimsel araştırmalar,  sınav organizasyonları,  Merkezin amacına uygun eserlerin ya-

yımını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştirmeye yö-

nelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve

özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini desteklemek,  işçi

sağlığı ve iş güvenliği alanında Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eği-

tim, 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 prog-

ramlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin ge-

lişmesine katkıda bulunmaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitim programı; mesleki eğitim prog-

ramları, hizmet içi eğitim programları, bilgisayar-bilişim programları, dil eğitim programları,

sağlık eğitim programları gibi programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, çalıştaylar, kon-

feranslar ve fuarlar düzenlemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli

iş bulma imkânı sağlayan sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel prog-

ram 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 katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

c) İnternet yoluyla her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim programları sunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak

hazırlanmış eğitim programları düzenlemek ve uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler

organize etmek.

d) 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 toplumsal değerler konularında bilinçlendirici ve ka-

tılımcı bir toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.

e) 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.

f) Faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü basım ve yayım işlerini yürütmek, kitap, dergi,

broşür, katalog ve benzeri yayımlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler dü-

zenlemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında 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.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası her türlü sınav organi-

zasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

h) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunların istihdam ala-

nına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin bulunduğu envanterler oluş-

turmak ve bunları düzenli olarak güncellemek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin

gelişmesine katkıda bulunmak, projeler hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar

yapmak,  öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarını yürütmek,  yabancı ülkelerden

gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ihtiyaç duyacağı kursları ve programları düzenlemek.
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i) Uzaktan eğitim ile her türlü eğitim programı, 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 yürüt-

mek.

j) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sü-

recine ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek,

ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

k) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.

l) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek

bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.

m) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları

topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

n) İlgili mevzuat hükümlerine göre, faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne

göre düzenlenmiş başarı belgesi,  katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

o) Faaliyetleriyle ilgili konularda bilgilendirici yayımlar hazırlayarak öğrencileri,  me-

zunları,  ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

ö) TS EN ISO/IEC 17024 eğitim-danışmanlık şartlarına,  Türk Akreditasyon Kurumu

tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından

belirlenen esaslarla uyumlu olarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli kurumların

onayı ile ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek,

sınavlar yapmak,  belge,  sertifika ve katılım belgesi vermek.

p) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık

hizmeti vermek veya almak.

r) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırla-

mak ya da hazırlatmak.

s) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ş) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı eğitim

programları düzenlemek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasın-

dan en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevde bulunmadığı durum-

larda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-

cılarının görevi de sona erer.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait

çalışma programını düzenlemek.

c) Önerilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen program-

larda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını

belirlemek.”             

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.  

“Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11/A – (1) Danışma Kurulu; Üniversite bünyesindeki tüm fakülte, yüksekokul

ve enstitülerden önerilen birer öğretim üyesinin Rektör tarafından görevlendirilmesi ile oluşur.

Rektör tarafından görevlendirilen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi

dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin

yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır ve Merkezin

eğitim, araştırma ve uygulama, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık alt ko-

misyonları oluşturabilir. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak

ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmaktır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Eğitim programları 

MADDE 12/A – (1) Her eğitim programının süresi, şekli (teorik,  pratik,  uygulama ve

benzeri)  ve içeriği programın planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Programların açıl-

masına, ilgili koordinasyon grubunun veya eğitmenin teklifi ile Müdür karar verir.  Müdür

programı iptal edebilir, programın yerini ve tarihini değiştirebilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/5/2010 27581
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 23 – (1) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı ders-
lere en az %80 oranında devam zorunludur. Devam koşulu ve bölümün önerisi, fakülte/kon-
servatuvar kurulunun onayı ile belirlenerek açıklanmış olan yarıyıl içi başarı notunu sağlayan
öğrenci yarıyıl sonu sınavına girer.

(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan ve sadece yarıyıl içi çalışmasına bağlı olarak başarı
notu verilen dersler ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yarıyıl içi başarı notu; yarıyıl içinde yapılan çalışmaların, ödevlerin, projelerin, ara
sınavların, kısa sınavların ve benzeri faaliyetlerin ağırlıklı ortalamasıdır. Yarıyıl başında, dersin
yarıyıl içi başarı notunun ne olacağı ve ağırlıklı hesaplama değerleri ders müfredat formu üze-
rinde gösterilmek zorundadır. Öğretim elemanı, yarıyıl içi başarı notlarını ve yarıyıl sonu sı-
navına giremeyecek öğrencilerin listesini akademik takvime göre ilan eder. 

(4) Bir dersin başarı notu; yarıyıl içi başarı notu ve yarıyıl sonu sınav notunun bağıl
not sistemi ile değerlendirilmesi sonucu oluşur. Hem yarıyıl içi başarı notu hem de yarıyıl sonu
sınavının ders başarı notuna katkısı bölüm başkanlığı tarafından yarıyıl başında ders müfredat
formu aracılığı ile ilan edilir.

(5) Bir dersin yarıyıl içi başarı koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, bu dersten VF
harf notu alır ve yarıyıl sonu sınavına giremez. Bir dersten VF harf notu alarak başarısız olan
öğrenci, o dersi tekrar almak ve yarıyıl içi başarı koşullarını sağlamak zorundadır.

(6) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Özel
durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

(7) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, akademik takvimde ilan
edilen tarihe göre öğretim elemanı tarafından açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde bir
dersin öğretim elemanından, dersle ilgili başarı durumunu yeniden değerlendirmesini isteye-
bilir. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu değerlendirme istatistikleri
dersin öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına o yarıyılın sonunda akademik tak-
vimde ilan edilen tarihe göre teslim edilir.

(8) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olan, bir yarıyıl sonunda o yarıyılda en az
18 kredi ders almış ve başarmış öğrenci ile en az sürede mezun durumuna gelmiş olan öğrenci,
sadece mezun olduğu yarıyılda kredi limiti aranılmadan aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir:

a) Yarıyıl sonu not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan “Onur”, 
b) 3,50-4,00 arasında olan “Yüksek Onur”,
öğrencisi olarak tanımlanır. Bu değerlendirmeler not belgesinde yarıyıl bazında belirtilir.

Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF veya VF bulunan öğrenci not ortalaması yeterli olsa
bile o yarıyılda “Onur” veya “Yüksek Onur” öğrencisi olamaz.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2016 29767
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 8/1/2017 29942
2- 31/3/2018 30377
3- 12/2/2019 30684
4- 4/8/2019 30852
5- 26/1/2020 31020
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5233 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5286 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5248 
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Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5371 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5400 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5402 
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Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5344 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
25 ADET UADGS YÜK VAGONLARININ KUMLANMASI VE BOYANMASI İŞİ 

HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021 / 340145 
İdarenin: 
a) Adresi: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik Hizmetler 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası:0 272 213 76 21 /( Dahili 71703 ) - 0 272 214 19 51 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr 
1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 25 adet Uadgs Yük vagonlarının kumlanması ve 

boyanması (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.  
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 
Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 29/06/2021 günü saat 10/30’a kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü 
GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet 
sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 
Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT 
BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 
0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara 
yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif 
zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

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

tabi değildir. 5303/1-1 
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DOĞUBAYAZIT ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇERİSİNDE BULUNAN İŞYERLERİ VE 
HOME OFİSLERİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Ağrı İli Doğubayazıt Belediye Başkanlığından: 
Madde 1. Doğubayazıt Alışveriş merkezi içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 

si birleştirilmiş toplamda 14 adet tapulu iş yeri ve çeşitli katlarda toplam 6 adet home-ofis 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36, 37. maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır. 

SIRA 
BAĞIMSIZ 

BÖLÜM 
MALİKİ 

KULLANIM 

AMACI 

BULUNDUĞU 

KAT 
M2 

MUHAMMEN BEDEL 

(KDV HARİÇ) 

GEÇİCİ TEMİNAT 

MİKTARI %3 

1 2 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN BODRUM KAT 53,21 ¨312.608,75 + %18 KDV  ¨9.378,26 

2 3 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN BODRUM KAT 88,93 ¨522.463,75 + %18 KDV ¨15.673,91 

3 4 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN BODRUM KAT 99,05 ¨581.918,75 + %18 KDV ¨17.457,56 

4 17 ve 18 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 1 KAT 202,59 ¨1.367.482,50 + %18 KDV ¨41.024,48 

5 26 ve 27 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 1 KAT 197,12 ¨1.463.616,00 + %18 KDV ¨43.908,48 

6 33 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 1 KAT 53,3 ¨395.752,50 + %18 KDV ¨11.872,58 

7 37 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 2 KAT 97,84 ¨660.420,00 + %18 KDV ¨19.812,60 

8 38 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 2 KAT 104,08 ¨702.540,00 + %18 KDV ¨21.076,20 

9 39 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 2 KAT 103,23 ¨696.802,50 + %18 KDV ¨20.904,08 

10 45 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 2 KAT 111,78 ¨754.515,00 + %18 KDV ¨22.635,45 

11 46 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 2 KAT 107,11 ¨722.992,50 + %18 KDV ¨21.689,78 

12 47 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
DÜKKAN 2 KAT 212,24 ¨1.432.620,00 + %18 KDV ¨42.978,60 

13 70 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
HOMO-OFİS 5.KAT 94,93 ¨130.528,75 + %18 KDV ¨3.915,86 

14 107 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
HOMO-OFİS 10.KAT 96,58 ¨138.109,40 + %18 KDV ¨4.143,28 

15 113 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
HOMO-OFİS 11.KAT 141,2 ¨194.150,00 + %18 KDV ¨5.824,50 

16 114 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
HOMO-OFİS 11.KAT 155,2 ¨213.400,00 + %18 KDV ¨6.402,00 

17 120 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
HOMO-OFİS 11.KAT 124,76 ¨171.545,00 + %18 KDV ¨5.146,35 

18 122 
DOĞUBAYAZIT 

BELEDİYESİ 
HOMO-OFİS 12.KAT 155,2 ¨213.400,00 + %18 KDV ¨6.402,00 

      ¨10.674.865,40  
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Yukarıdaki tabloda niteliği, tapu bilgileri ve diğer özellikleri,(muhammen satış bedeli, 

geçici teminat miktarı) belirtilen Doğubayazıt Belediyesine ait taşınmazlar Doğubayazıt Belediye 

Başkanlığınca 30.06.2021 Çarşamba günü Saat 14:00’ de Belediye İhale Salonunda ihale ile 

satılacaktır. Taşınmaz mal satış şartnamesi 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) karşılığında Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecektir.  

Madde 2. Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda 

tabloda gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için 

satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3’ü(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı 

nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. 

Madde 3. İstenen Belge ve Bilgiler  

a) Satış peşin olarak yapılacak olup, ihale uhdesinde kalan kişi kendisine yapılan tebliğde 

verilen süre içerisinde ödemeyi Belediyenin göstereceği hesaba yapacaklardır. 

b) İhaleye katılan istekliler geçici teminat tutarını yatırmak koşuluyla birden fazla iş yeri 

ve home-ofis hakkında teklif verebilirler. 

c) İhale sonucu oluşacak Tapu devir masrafları, karar pulu, damga vergisi ve sözleşme 

bedeli ihale alıcısına aittir. 

d) İhale üzerine kalan istekli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapalı Teklif Usulü 

gereğince teklif sunacaktır. 

e) Hali hazırda idarenin kiracısı olarak bulunan işyerlerinde bulunan kiracıların idareyle 

imzalamış olduğu sözleşmeden kaynaklı doğan hakları korunacaktır. Taşınmaz sahibi bu koşullar 

altında teklifini sunacağını kabul ve taahhüt eder. 

f) Ödeme sözleşme imzalama süresi içerisinde gerçekleşirse kesin teminat alınmayacaktır. 

Aksi takdirde Satış tutarının %6 ‘sı oranında Kesin teminata hükmedilecektir. 

g) 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamaz. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri 

takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale 

yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı sözleşme yapılmış ise feshedilerek kesin 

teminatı irat kaydolunur. İlgili kurala uymayanlar hiçbir hak iddia edemezler. 

h) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

i) İhale Komisyonu İsteklilerin ibraz ettikleri belgelerin tam ve doğru olduğunu kontrol 

eder, belgeleri eksik ya da şartnameye uygun olmayan isteklilerin açık artırmaya 

katılamayacakları tutanakla kayıt altına alınır.   

j) İhaleye iştirak edecek isteklilerin, en geç ihale günü saat 14.00’e kadar Belediye 

Başkanlığı toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.   

k) İhtilaf vukuunda Doğubayazıt Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından İlan Olunur. 

 5294/1-1 
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YEDEKLEME YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

Yedekleme Yazılım Lisansı teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

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

3- Teklifler, 28.06.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

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

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince istisna 
kapsamındadır. 
 5314/1-1 
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ARSA VASIFLI GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, arsa payı, alanı, vasfı, 

muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı yazılı olan ve imar planlarımızda da ticaret alanında 
kalmakta olan 1 (bir) adet arsa vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. 
maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif usulü ile 30/06/2021 tarihinde Karaman İş 
Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki 
belirtilen saatte satılacaktır. 

İHALE TARİHİ : 30/06/2021   
İHALE SAATİ : 14:00 

S.NO MAHALLE ADA PARSEL 
ARSA 
PAYI 

ALAN 
(m²) 

VASFI 
MUHAMMEN 

BEDELİ - ¨ 
GEÇİCİ İHALE 
TEMİNATI - ¨ 

1- SELÇUKLU 1287 1 Tam 1.925,87- Arsa 5.777.610,00- 173.328,30- 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan 
Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

Selçuklu Mahallesi, 1287 ada, 1 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazımızın ihalesine katılacak 
istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son müracaat günü olan 
30/06/2021 tarihi saat 14:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan Selçuklu Mahallesindeki 1287 ada, 1 parsel nolu arsa 
vasıflı gayrimenkulün K.D.V.' si hariç olup, ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı 
tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. 

Satış İhalesine Katılacak Olanlar; 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden) 
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden) 
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin 

Noterden onaylı imza sirküsü. 
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) 
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00) 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 
03-) Ticaret Sicil Belgesi 
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin 

Noterden onaylı imza sirküsü. 
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) 
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00) 
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son başvuru saatine kadar Komisyon 

Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat 
ayarında T.R.T. saat ayarı esastır. 

İLAN OLUNUR. 4850/1-1 
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ELEKTRONİK DENETLEME (EDS) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 7 (YEDİ) YIL 
SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 
Afyonkarahisar Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemlerinin (KGYS-EDS) Kurulumu 

ve 7 yıl süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin a bendine 
göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale Konusu Olan İşin Niteliği Yeri ve Süresi 
Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Afyonkarahisar Belediyesi mücavir alan sınırları 

içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını 
temin etmek üzere kullanılacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin, EDS Komisyon Raporunda 
ve KMZ dosyalarında belirtilen 4 (dört) noktada ortalama hız ihlal tespit sistemi, 4 (dört) noktada 
(yönde) kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, 5 (beş) noktada park ihlal tespit sistemi kurulması ve 
verilerin Fiber Optik veri transfer yoluyla EDS merkezine aktarılması ve Afyonkarahisar İl 
Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü birimine teslimi, Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nde sistemin devreye alınması tarihinden itibaren 7 (yedi) yıl süre ile sözleşme 
süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere; tüm bakım, onarım, sistemin 7 
(yedi) gün / 24 (yirmi dört) saat çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin ceza makbuzuna 
dönüştürülmesi için gerekli dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli çalıştırma 
işlerinin Yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi “HASILAT/GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” 
ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması 
için ihaleye çıkartılmıştır. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır; 
A-İDARENİN; 
1. Adı: Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı 
2. Adresi: Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No: 11 Merkez/AFYONKARAHİSAR 
3. Telefon ve faks numarası: +90 (272) 214 42 55 / +90 (272) 214 2780 
4. Elektronik Posta Adresi: info@afyon.bel.tr 
B-İHALE KONUSU İŞİN; 
1. Niteliği, türü ve miktarı: EDS sistemlerinin kurulumu ve 7 yıl süre ile işletilmesi 
2. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 
3. İşin yapım süresi: Yüklenici, sözleşme sonrasını takip eden azami 150 (Yüz Elli) 

takvim günü içinde ihalede belirtilen Trafik Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak işletmeye 
alacaktır. 

4. İşin yapılacağı yer: Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde EDS komisyon raporunda 
belirtilen noktalardaki kamera işletim sistemleri ve park yerleri 

5. İhalenin yapılacağı yer: Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonu 
6. İhale tarihi ve saati: 30.06.2021 Günü Saat: 15.00 
7. Muhammen bedeli: 7.195.443,00 +KDV (YedimilyonYüzdoksanBeşBinDörtYüzkırküç) 
8. Geçici Teminat Bedeli yaklaşık yatırım maliyetinin en az %3’dür. 
215.863,29 TL (İkiyüzonbeşbinsekizyüzaltmışüçtürklirasıyirmidokuzkuruş) 
9. Kesin teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az %6’sıdır. 
431.726,58 TL (Dörtyüzbinotuzbirbinyediyüzyirmialtıtürklirasıellisekizkuruş) 
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C-İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN, İHALEYE KATILABİLMEK VE TEKLİF 
VEREBİLMEK İÇİN İSTENEN YETERLİLİK ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER; 

1. Yasal yerleşim yeri belgesi, ikametgâh 
2. Nüfus Kayıt Örneği 
3. Tebligat Adres Beyanı 
4. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya 

Meslek Odası Belgesi 
5. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret, Meslek ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış 

İhale Yasaklısı olmadığına dair belge (Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden istenmekle beraber, Ortak 
Girişimde ise, her bir Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden ayrı ayrı istenmektedir) 

6. Noter Tasdikli İmza sirküleri 
7. Varsa Noter Tasdikli Vekâletname ve vekilin noter onaylı imza beyannamesi 
8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi 
9. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge 
10. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge 
11. İsteklinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve diğer kanunlardaki hükümler 

gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair 
beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 

12. Geçici teminat Mektubu/Geçici Teminat Makbuzu (Banka teminat mektupları süresiz 
verilecektir) 

13. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı 
14. Afyonkarahisar Belediyesi ilgili birimlerinden ihale dosyası teslim tarihi itibariyle 

alınmış “borcu yoktur belgesi” 
15. Yer görme belgesi 
16. Güncel tarihli adli Sicil Kaydı (Şirket müdürü yada teklif sahibi) 
17. Yetki Belgesi (Bakınız İdari Şartname Tablo B) 
18. İsteklinin önerdiği veya teklif ettiği sistemde kullanılacak tüm elektronik bileşen ve 

saha ürünlerin ürün katalogları ihale dosyasında sunulacaktır. 
19. İstekliler EDS bileşenlerinin (Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, Kırmızı Işık İhlal 

Tespit Sistemi, Park İhlal Tespit Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi) ve ürünlerinin üretici veya 
kanuni temsilcisinden alınmış bu sistemleri 10 (on) yıl süre ile garanti ve garanti sonrası servis 
bakım, onarım hizmetlerini vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri ile birlikte 
sunacaktır. 

20. İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen ürünlerin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri, 
belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif 
edildiği katalog üzerinde gösterilecektir. 

21. İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik 
Şartname her sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif 
dosyasına konulacaktır. 

22. İsteklilerin kendisinde veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada 
"Elektronik Denetleme Sistemleri" veya “Yazılım, Donanım Geliştirme Ve Elektronik Tasarım 
Hizmetleri” konusunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olacak ve ihale 
dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır. Ortak 
girişim olması halinde firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir. 
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23. İsteklilerin kendisinde veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada 
"Elektronik Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım 
Hizmetleri” konusunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale 
dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır. Ortak 
girişim olması halinde firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir. 

24. İsteklilerin kendisinde veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada 
"Elektronik Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım 
Hizmetleri” konusunda ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 
sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde 
firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir. 

25. İsteklilerin kendisinde veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada 
"Elektronik Denetleme Sistemleri" ve “Yazılım, Donanım Geliştirme ve Elektronik Tasarım 
Hizmetleri” konusunda ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 
sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde 
firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir. 

26. İstekliler teklif ettikleri EDS bileşenlerini (Ortalama hız ihlal tespit sistemi, kırmızı 
ışık ihlal tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi ve plaka tanıma sistemi) en az 1 (Bir) İl 
merkezinde gelir paylaşımı modeli ile bizzat veya bir ortak girişim içerisinde kurmuş en az bir 
yıldır sorunsuz işletiyor ve olacaktır. Sistemin aktif olarak sorunsuz bir şekilde işletildiğine dair 
sözleşmeli olduğu il belediyesinden “Referans” mektubu ibraz edecektir. Aynı zamanda ilgili 
belgenin verildiği il www.trafik.gov.tr EDS noktalarında görülmesi gerekmektedir. Ortak girişim 
olması halinde firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir. 

27. İstekliler teklif edecekleri Ortalama Hız Ölçüm Donanımı veya Plaka Tanıma 
Sistemleri için üretici firmadan temin edecekleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
verilen TİP onay belgesini ve Damga planı belgesini ihale dosyasında ibraz edeceklerdir. 

28. Ürünlerin Teknik Doküman Belgeleri Malzeme listesine Göre sıralı ve fihristli 
olacaktır. 

D-YETKİ BELGELERİ 
1. Yetki Belgesi- Ortalama Hız Tespit Sistemleri (Koridor Hız-OHTS) 
2. Yetki Belgesi- Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemleri (KİTS) 
3. Yetki Belgesi- Park İhlal Tespit Sistemleri (PİTS) 
4. Yetki Belgesi- Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) 
E- İHALE DOSYASINDA SUNULACAK TEKNİK DOKÜMANLAR 
1. TS 13788 EDS - Ortalama Hız Ölçme Donanımı (OHÖD) 
2. TS 13788 Belgelendirme Kriterinde yer alan güncel Elektromanyetik uyumluluk 

(EMC) Test Raporu 
3. TS 13789 EDS - Kırmızı Işık İhlal Tespit Donanımı (KİTD) 
4. TS 13789 Belgelendirme Kriterinde yer alan güncel Elektromanyetik uyumluluk 

(EMC) Test Raporu 
5. EDS’lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait (Kırmızı Işık İhlal Tespit 

Sistemi, Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri, Park İhlal Tespit Sistemi, Plaka Tanıma Sistemleri) 
CE belgesi 

6. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için CE Belgesi 
7. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 61000 ile ilgili uygunluk belgeleri 
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8. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için Çevresel Testler EN-60068 ile ilgili 
uygunluk belgeleri 

9. Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Kamerası için LVD EN 60950-1:2006/A2:2013 
uygunluk belgesi ya da bu standardı sağlayacak güncel standart karşılığı 

10. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Kamerası için CE Belgesi 
11. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 61000 ile ilgili uygunluk belgeleri 
12. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Kamerası için Çevresel Testler EN-60068 ile ilgili 

uygunluk belgeleri 
13. Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi Kamerası için LVD EN 60950-1:2006/A2:2013 

uygunluk belgesi ya da bu standardı sağlayacak güncel standart karşılığı 
14. Park İhlal Tespit Sistemi Kamerası için CE Belgesi 
15. Park İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 60068 ile ilgili uygunluk belgeleri 
16. Park İhlal Tespit Sistemi Kamerası için LVD EN 60950-1:2006/A2:2013 uygunluk 

belgesi ya da bu standardı sağlayacak güncel standart karşılığı 
17. Park İhlal Tespit Sistemi Kamerası için EN 61000 ile ilgili uygunluk belgeleri 
18. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen TİP onay belgesi ve Damga Planı 

belgesi 
F- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI; 
Sistem kullanım hizmet bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre, Yükleniciye 

belediyece verilecek hasılat payı paylaşılmasına dönük olup, Belediye payı olan %30 yatırım 
maliyetine ulaşıncaya kadar %15 belediyeye, kalan %15 yükleniciye kalacak şekilde sabitlenmiş 
olup, yatırım maliyetine ulaştıktan sonra hasılat paylaşım oranı Belediyemize ödenecek olan %15 
oran üzerinden %9 üst sınır olup, bu değer üzerinden eksiltme yapılarak ihale yapılacaktır. 

Eksiltme usulü ile isteklilerden her turda indirim yapılması istenecektir. Her turda en az % 
0,25 puandan az eksiltme yapılamaz. 

G- DİĞER ŞARTLAR; 
1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) 
bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

2. İhale şartnamesi ve ekleri, Mali Hizmetler Müdürlüğünden 10.000,00 TL (Onbintürklirası) 
(KDV DÂHİL) bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak 
üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir. 

3. Geçici Teminat bedeli Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı hesabına ya da Belediyemiz 
Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Geçici teminat mektubu ihale dosyası ile verilecektir. 

4. İsteklinin belgeleri ve EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmadaki yetki belgeleri 
(Üretici veya yetkili satıcı belgesi); Belgeler sırasıyla okunaklı bir şekilde ayrı ayrı dosya şeklinde 
idari şartnamede belirtilen sıraya göre sunulacaktır. 

5. Eşit teklif verilmesi halinde yerli malı ürün teklif eden istekliler lehine, öncelik 
sağlanacaktır. 

6. Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 
• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 
• Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son başvuru saatine kadar Komisyon 

Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat 
ayarında T.R.T. saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 5071/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Aydın İli Buharkent Belediye Başkanlığından: 
AYDIN İLİ BUHARKENT İLÇESİ 194 ADA 7 PARSELDE KAYITLI 4033,60 m2 

ARSANIN 6391 /12156 m2 HİSSESİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE 
İLANI 

1. İHALE KONUSU: Mülkiyeti Buharkent Belediye Başkanlığına ait olan, Aydın İli 
Buharkent İlçesi İstiklal Mahallesi Çolak İbrahimbey Caddesi 194 Ada 7 Parselde kayıtlı 4033,60 m2 
taşınmazlar üzerine kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2. İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

İLİ İLÇESİ BÖLGE PAFTA ADA PARSEL 
TOPLAM 

ARSA ALANI 
(m2) 

Kat İrtifakı 
Hisse Oranı 

 

AYDIN BUHARKENT 
İSTİKLAL 

MAHALLESİ  
194 7 4033,60 6391/12156  

3. İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 
05/07/2021 tarih Pazartesi günü, saat 14:00’da Kamilpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 73 
Buharkent Belediye Başkanlığı Binası’nda yapılacaktır.  

4. ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: Buharkent Belediye Başkanlığı ana hizmet 
binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL (bin Lira) bedel ödenerek alınabilecektir. 
(İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)  

5. İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: İstiklal Mahallesi, 194 ada 7 parsel üzerinde kat 
karşılığı konut inşa edilecektir. Paylaşım: Kat irtifakı kurulu arsada bağımsız bölüm brüt alanı 
toplamı baz alınarak, paylaşıma esas asgari miktar 47 adet bağımsız bölüm dairenin 10 adet 
bağımsız dairesi +10.000,00TL nakit bedel üzerinden en fazla teklif eden istekli üzerinde 
bırakılacaktır. Yüklenici tüm daireleri teknik şartnameye uygun; Belediyeye verilecek dairelerde 
ruhsat ekinde verilen projelere, mahal listelerine, Özel ve Genel Teknik Şartnameye uygun 1. 
Sınıf malzeme kullanılarak yapılacaktır. Kendi payına düşen daireler için kullandığı 
malzemelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

6. İHALE BEDELİ: Arsa Payı karşılığında Belediyeye teslim edilecek 10 adet 3 + 1 
bağımsız daire + 10.000.00 TL nakit paradır. 

7. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) Kanuni ikametgâh belgesi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi;  
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

ç) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,  
d) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi 

8. İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 
kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.  

9. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul 
ile yapılır.  

10. TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 
alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla 
tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

11. ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup; bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca 
oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale 
komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla para 
artırımı (10 bağımsız daire +10.000,00TL para) üzerinden artış yapan istekli üzerinde 
bırakılacaktır.  

12. İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)  

İlan olunur. 
 5311/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Sinop Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Sinop Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi 
Sitesine ait 50 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile yeniden ihale 

edilecektir. 

1-İdarenin Adresi : Zincirlikuyu Mah. Hakimiyet Sok. No : 8/A Boyabat / 
SİNOP 

2-İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Boyabat / SİNOP 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 25.400.000 TL 

f) Geçici Teminatı :       762.000 TL 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 01/07/2021 - Saat 10.30 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

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

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

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

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Sinop Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 

Zincirlikuyu Mah. Hakimiyet Sok. No: 8/A Boyabat / SİNOP adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

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

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

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11-Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 5187/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5375/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5381/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5381/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5382/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5383/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5380/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5398/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5269/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5293/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 5295/1-1 
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Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
 5267/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
 5268/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI/ 
PROGRAM 

KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Fizyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 

Tıp 
Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-
İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 5181/1-1 

—— • —— 
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Prof. Dr. 1 

Lisans, Yüksek Lisans ve 
Doktorasını Makine Mühendisliği 
Bölümünde tamamlamış olmak. 
Termodinamik, ısı transferi 
alanlarında çalışmış olmak. Mekanik 
tesisat konusunda yayın yapmış 
olmak. 

Adayların; 
1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
2. 2 Adet Fotoğraf 
3. Nüfus Cüzdanı Sureti 
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör adaylar için 

Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş 
olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 
başvuru Profesör adaylar Rektörlüğe,15 gün içerisinde (17.06.2021-01.07.2021) şahsen teslim 
etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak 
şekilde) 

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 01.07.2021) 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 5318/1-1 
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İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

İller Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere, giriş 
sınavı ile; 

a) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, 
bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca 
onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini 
bitirmiş olanlardan 3 Müfettiş Yardımcısı, 

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği 
bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya 
da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 5 Müfettiş Yardımcısı, 

c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği veya 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca 
onaylanmış dallardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini 
bitirmiş olanlardan 2 Müfettiş Yardımcısı olmak üzere, 

Toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
I - SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI 
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: 
a) İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan genel şartlara haiz olmak;  
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, 
3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile 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, 

4) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış 
veya erteletmiş olmak, 

5) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, 
6) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt 

içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
7) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak,  
8) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış 

olmak, 
b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak, 
c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, 

bankacılık, kamu yönetimi, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik 
mühendisliği bölümlerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından 
birini bitirmiş olmak, 

ç) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak, 
d) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak, 
e) Tutum ve davranışları ile Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak, 
f) Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,  
g) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına iki defadan fazla girmemiş olmak, 
h) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 veya 

2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) neticesinde;  
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1) Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık ve Kamu Yönetimi bölümleri ile dengi 
dallardan mezun olanlar için KPSSP11, KPSSP28 veya KPSSP33 puan türlerinin herhangi 
birinden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada 
en yüksek puanlı 30 aday arasında bulunmak, 

2) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 
puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 
50 aday arasında bulunmak,  

3) Bilgisayar Mühendisliği bölümünden veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 
bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak, 

(Öğrenim dalları itibariyle Giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit 
puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.), 

ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilân tarihi itibariyle son beş 
yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)60 puan almış olmak veya 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,  

(d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlar, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden 
geçerli olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir. 

II. BAŞVURULAR 
a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 17/06/2021 – 02/07/2021 tarihleri 

arasında Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 
ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık 
olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.) 

b) Adaylar sınava başvuru sırasında; 
1) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,  
2) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilânda yer alan 
bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar için ise denklik 
belgesinin, 

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) denk kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin, 

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır. 
c) 02/07/2021 Cuma günü saat 23:59’dan sonra yapılacak başvurular dikkate 

alınmayacaktır.  
ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da 

reddedilecektir. Bilahare adaylarca aynı internet sitesinde yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı 
kullanılarak başvurularının onaylanıp onaylanmadığı takip edilebilecektir. Yanlış/hatalı bilgi 
girişi başvuranın sorumluluğundadır. Adaylar, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir 
değişiklik yapamayacaklardır. 

d) Yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS 
puanını alan adaydan başlanarak, alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının 10 (on) katı kadar 
aday, yazılı giriş sınavına alınmak üzere Bankanın internet sitesinde ilân edilir. 

e) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılır ve atamaları yapılmaz.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.  Bu kişiler hiçbir 
hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler 
hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

III. SINAV YERİ VE TARİHİ 
a) Yazılı Sınava girmeye hak kazanan adaylar 12/07/2021 tarihinden itibaren sınav giriş 

belgesini Bankanın internet sitesinden temin edeceklerdir. Adayların adreslerine ayrıca sınav giriş 
belgesi gönderilmeyecektir. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 
Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır. 
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b) Yazılı sınav 17/07/2021 günü saat 10:00’da Ankara'da yapılacak olup, sınav yeri Sınav 
Giriş Belgesinde ayrıca belirtilecek ve Banka internet sitesinde de ilân edilecektir.  

c) Sözlü sınav Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının 
açıklanmasından sonra ileri bir tarihte Bankanın internet sitesinde ilân edilecektir. 

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
a) Sınav, yazılı (çoktan seçmeli-test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. 
b) Yazılı sınav, çoktan seçmeli-test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda adaylara 

başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav 
yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı 
sayılacaktır.  

c) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler ve/veya kopya çektiği tespit 
edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. 

ç) Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program 
yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel 
donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve 
değiştirilmesi yasaktır. 

d) Müfettiş Yardımcılığına giriş yazılı sınavı, aşağıda belirtilen ana konularda yapılır: 
1)Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi bölümleri ile dengi 

dallardan mezun olanlar için; İktisat-Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Maliye, 
2)Mühendis kökenli adaylar için, ilgili mühendislik konuları. 
e) Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar. 
f) Sözlü sınavda adayların; yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgisi 

yanında mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayışı, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 
davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir. 

g) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş 
(70) puan almak gerekir. 

V. DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN İLÂNI VE ATAMA 
a) Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas 

alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak adaylar arasından başarı sıralaması 
yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla yazılı notu yüksek olana, 
yazılı notunun eşit olması halinde ise mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik 
verilir. 

b) Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen 
sayıda asıl aday ve aynı sayıda yedek aday, atama için gerekli belgelerle birlikte Bankanın 
internet sitesinde ilân edilir. 

c) Banka tarafından sınavı kazandığı duyurulan adaylar sınav sonuçlarının ilk 
duyurulduğu tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmemeleri halinde 
haklarını kaybederler. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar 
çağrılır. Atandığı halde (mücbir sebeplere bağlı durumlar hariç) Banka İnsan Kaynakları 
Yönetmeliğinde belirtilen süreler içerisinde göreve başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına 
atanmak için sonradan hak iddia edemezler.  

ç) Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi 
olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir. 

VI. DİĞER HUSUSLAR 
a) Bu ilânda hüküm bulunmayan hususlarda, İller Bankası A.Ş.’nin tabi olduğu ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır. 
b) Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) ve       

0 312 431 72 40 ve 9440-9406 dâhili numaralı telefondan edinilebilir. 
 5300/1-1 
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Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığından: 
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Eğil Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 Zabıta 
Memuru GİH 9 1 

Herhangi bir Lisan programından 
mezun olmak. En az B sınıfı 

sürücü belgesine sahip olmak. 
Erkek/Kadın P3 En az 

70 Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Eğil Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.  
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

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

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
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. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
f)  İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak. 

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

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrosuna 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               
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
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3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
a) Başvuru Formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.egil.bel.tr) temin 

edeceklerdir. 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi. 
c) Diploma ve mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı örneği (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 adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan. 
g)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.  
ğ)  Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 
h)  3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 04.08.2021’den 06.08.2021 günü mesai bitimine 

kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Eğil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

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

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

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

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

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 13.08.2021 tarihinde Belediyemizin www.egil.bel.tr 
resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden 
erişebilecektir. Ayrıca, adaylara resmi yazılı olarak adreslerine tebligat yapılmayacaktır. 

d) Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 
6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 

18.08.2021 – 20.08.2021 günleri ve tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 10:00’da 
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başlayacaktır. Sözlü Sınav ve Uygulamalı Sınav EĞİL BELEDİYESİ – Yenişehir Mah Eğitim 
Cad. No: 2 Eğil / DİYARBAKIR adresinde yapılacaktır. 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. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, 
konularını kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7 - SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 

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

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

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav 
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda 
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.  

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

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

f) 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 sayfasından (http://www.egil.bel.tr) 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 hakkını 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 Belediyemizin 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. 5280/1-1 
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Kütahya İli Gediz Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Gediz Belediye Başkanlığı 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. 

SIRA 
NO 

KADRO 
UNVANI 

SINIFI 
KADRO 

DERECESİ 
ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ 

KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

KPSS 
TABAN 
PUANI 

1 MEMUR G.İ.H 10 3 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin 
Muhasebe, Muhasebe ve 
Denetim, Muhasebe ve 
Finans Yönetimi 
programlarından birinden 
mezun olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 60 

Puan 

2 V.H.K.İ G.İ.H 11 2 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin Kamu 
Yönetimi, İşletme 
Bölümlerinden 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. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 60 

Puan 

3 MÜHENDİS T.H 8 2 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin İnşaat 
Mühendisliği programından 
mezun olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 60 

Puan 

4 MİMAR T.H 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin Mimarlık 
Programından mezun 
olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 60 

Puan 
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5 
PEYZAJ 
MİMAR 

T.H 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin Peyzaj 
Mimarlığı Programından 
mezun olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 60 

Puan 

6 
ŞEHİR 

PLANCISI 
T.H 8 1 

Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin Şehir ve 
Bölge Planlama 
Programından veya Harita 
Mühendisliği Programından 
mezun olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P3 
En az 60 

Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirttiği 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 Kanununun 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 kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
g) 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 itibarı ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak. 

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

c) V.H.K.İ Kadrosu 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.  

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.gediz.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
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Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri idaremizce tasdik edilebilir), 
b) 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), 

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

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

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
h) V.H.K.İ Kadrosu 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.  

i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021 

tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri arasında müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini; 
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz gediz@gediz.bel.tr e-posta adresine, Gediz Belediye 

Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabileceklerdir. 
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

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

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

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI 

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 
kontrol edilmek sureti ile KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır, 

b) Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağırılacaktır. 

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
10.08.2021 tarihinde Belediyemiz www.gediz.bel.tr internet adresinden ve Belediye İlan 
panosundan ilan edilecektir. 

d) 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. 

e) 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. 
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f) Hatalı adres bildirimleri ile postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
uluşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

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

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav; Gediz Belediye Başkanlığı Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik ve Kültür 

Merkezi (Kütüphane) salonunda 25.08.2021’de, Saat: 10:00’da yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün 
içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan 
edilen sınav tarihinde sınava katılmayan veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav 
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) 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 İlke ve İnkılâp Tarihi, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat Konularından 
15’er puan, Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 
puan olmak üzere toplam 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; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 
adresinden 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 
belediyemiz www.gediz.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 belediyemizin 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. 5281/1-1 
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Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Yıldıztepe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “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 TEKNİKER THS 10 1 

Fakültelerin 
Harita, Harita 

Kadastro, Harita ve 
Maden Ölçme, 

Harita Teknikerliği 
Ön lisans 

programların 
birinden mezun 

olmak. 

Kadın/ 
Erkek 

P93 
En az 

67 
puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu 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’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
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, 

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

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
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2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

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

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.yildiztepe.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri idaremizce tasdik edilebilir), 
b) 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) 

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

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

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
4-  BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden 30.07.2021  saat 

16.00’ye kadar (mesai günlerinde 10.00 - 16.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. 
Adaylar başvuru belgelerini; 
-Elektronik ortamda, Belediyemiz www.yildiztepe.bel.tr internet adresine, 
-Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yıldıztepe Belediyesi NİĞDE adresine 

gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS 

puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 
sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 02.08.2021’de  Belediyemiz www.yildiztepe.bel.tr  internet adresinden ilan edilecektir. 
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c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir. 

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

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Yıldıztepe Belediyesi hizmet binasında (Yıldıztepe-Niğde) memur alımı için 

03.08.2021’de saat 10:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise 
ertesi günü devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap 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 İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili 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 an az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyemizin 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 belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin www.yildiztepe.bel.tr  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 ve 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. 5292/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 

ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 

nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat 

başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini 

sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 

doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha 

halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (ç) bendi 

uyarınca yabancı dille eğitim yapan bölümlerde yabancı dil şartı aranmaktadır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 - Yenidoğan (neonatoloji) yan dal uzmanı olmak. 

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 - Proteomik teknolojileri konusunda deneyimli olmak. 

İç Hastalıkları Profesör 1 - Genel Dahiliye uzmanı olmak. 
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Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 - Kalp ve Damar Cerrahisi Doçenti olmak. 

Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Doçent 1 

- Nöroanatomi laboratuvar çalışmalarında deneyimli 

olmak. 

Doçent 1 - Pediatrik nöroşirurji alanında deneyimli olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Dr. Öğr. Üyesi 1 - Çocuk Alerji ve immünoloji uzmanı olmak. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Tıp Mühendisliği Profesör 

1 

- Sağlık Bilimleri, Biyokimya alanında Doçent 

olmak, 

- Biyoteknolojik ilaç geliştirme konusunda deneyimli 

olmak. 

1 

- Biyoloji alanında Doçent olmak, 

- Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği konusunda 

deneyimli olmak. 
 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Psikoloji (İngilizce) Doçent 1 - Uygulamalı Psikoloji alanında Doçent olmak. 
 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Farmasötik Teknoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 

- Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, 

- Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak. 
 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Doçent 1 - Tıbbi Patoloji alanında Doçent olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 - Anatomi alanında doktora yapmış olmak 

Dr. Öğr. Üyesi 1 - Göz Hastalıkları uzmanı olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL 

Tel: 0216 500 44 44 5188/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz  Hastanesinde  istihdam  edilmek  üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları  

Kanunu’nun  4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye 
ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  
Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. 
maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda 
belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 
Nitelik 
Kodu 

Unvanı Öğrenim 
KPSS Puan 

Türü 
Kadro 
Sayısı 

Aranan Nitelikler 

HM 01 Hemşire Lisans KPSS (P3) 25 
Yükseköğretim Kurumlarının HemşirelikBölümü Lisans mezunu 
olmak. 

HM 02 Hemşire Lisans KPSS (P3) 5 

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu 
Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden 
Sonra Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl 
Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan 
Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) 

HM 03 Hemşire Lisans KPSS (P3) 5 

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu 
Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden 
Sonra Hastanelerin Acil Servis Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl 
Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan 
Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 
Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) 

HM 04 Hemşire Lise KPSS (P94) 5 Sağlık Meslek Liselerinin HemşirelikBölümünden mezun olmak. 

HM 05 Hemşire Lise KPSS (P94) 5 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak 
ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin Yoğun Bakım 
Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. 
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz 
Etmeleri Gerekmektedir.) 

HM 06 Hemşire Lise KPSS (P94) 5 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak 
ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) Yıl Hastanelerin Acil 
Servis Ünitesinde Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların 
Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri 
Gerekmektedir.) 

PS 01 Psikolog Lisans KPPS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının PsikolojiBölümü mezunu olmak. 

FT 01 Fizyoterapist Lisans KPPS (P3) 1 
Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak. 

EB 01 Ebe Lisans KPSS (P3) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü mezunu olmak. 

LBR 01 Laborant 
Ön 

lisans 
KPSS (P93) 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programlarının birinden mezun 
olmak. 
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RT 01 
Röntgen 

Teknisyeni 
Ön 

lisans 
KPSS (P93) 2 

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 
Hastanede Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış Olmak. 
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz 
Etmeleri Gerekmektedir.) 

RT 02 
Röntgen 

Teknisyeni 
Ön 

lisans 
KPSS (P93) 1 

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla 
Girişimsel Radyoloji Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış Olmak. 
(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz 
Etmeleri Gerekmektedir.) 

DSP 01 

Diğer Sağlık 
Personeli 
(Acil Tıp 

Teknisyeni) 

Lise KPSS (P94) 1 

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği programından 
mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin acil 
servislerinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (Adayların Çalıştığı 
Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri 
Gerekmektedir.) 

I ) GENEL ŞARTLAR 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
a-) Türk Vatandaşı olmak, 
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

d-)  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, 

Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları 
için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak. 

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu 

şekilde istihdam edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  
kurumlarınca  sözleşmelerinin feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu 
Kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  
tarihinden itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı  Devlet  Memurları  
Kanunu’nun  4  (B)  maddesine  göre  sözleşmeli  personel  olarak  çalışanlar Üniversitemiz 
ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa 
edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu 
belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı 
durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili 
belgenin ibrazı istenecektir.) 
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5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin 
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek. 

II) BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adayların, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai 

saati bitimine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru 
yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya 
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa 
dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

III) İSTENEN BELGELER: 
1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) 

adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır. 
2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol 

edilecektir.) 
3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı) 
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 
5) Kimlik Fotokopisi 
6) 1 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak) 
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi 

tamamlamış olması gerekmektedir.) Ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı 
yazının aslı. 

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp 
çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır) 

* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı 
istenecektir. 

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI: 
İlgili 2020 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim 

listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru 
bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan 
edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak 
kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı  tespit  
edilenler  olması  durumunda  bunların  yerine  yedek  kazananlardan  sırasıyla  yerleştirme 
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

NOT: 
1) Yukarıda istenen belgelerin sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru 

yeri olan Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. 

3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının 
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

4) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir. 
Başvuru Yeri: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Osmanbey 

Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa 
İletişim: 0 414 318 30 26 -30 88 ; 0414 318 30 00   Dahili :2411-2262-2057 

 5230/1-1 
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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: 
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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: 

 
 5309/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/3/2021 Tarihli ve E: 2018/127, K: 2021/18 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2016/2377 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2021 Tarihli ve 2019/13365 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

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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