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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/2/2017 tarihli ve 29985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Özel şartlı öğrencilerin ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip
olmaları gerekir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir.

“Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 14/A – (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanı enstitülerdeki spor bilimleri ile ilgili

tezli yüksek lisans programları için açılır ve her yarıyıl iki öğrenci ile sınırlıdır. Özel şartlı öğ-
renci başvuruları başvuru takviminde belirlenen süre içinde “Özel Şartlı Öğrenci Başvuru For-
mu” ile alınır. Açılan kontenjanlara Büyükler Kategorisinde Olimpik Branşlarda Avrupa Şam-
piyonaları, Dünya Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları veya Olimpiyat Oyunlarında ilk üç dere-
ceye girmiş olan sporcular, derecelerini belgelendirmek şartıyla özel şartlı öğrenci olarak baş-
vuru yapabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/2/2017 29985
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
11/2/2018 30329

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

VE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL 

TEKNOLOJİLER ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-

versitesi bünyesinde Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi iş birliği ile kurulan Bur-

dur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hay-

vancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

bünyesinde, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi iş birliği ile  kurulan Burdur

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hayvancılık

Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini, 

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli

Üniversitesi Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Hacet-

tepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesini,

e) Ortaklık protokolü: Merkezin amacı ve öncelikleri, ortaklığın tanımı, Merkezin fizikî

alt yapısına ilişkin planlamaları, ortak insan kaynakları yönetimi, tarafların hak ve yükümlü-

lükleri, işletim usulleri, mali ve ayni katkı oranları, fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin

çerçeve hükümlerin yer aldığı protokolü,

f) Proje: Merkez tarafından yürütülen, koordine edilen ya da desteklenen projeleri,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hayvancılık sektöründe verimliliği artırmaya yönelik

dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin sektördeki kullanımının yaygınlaştırıl-

masını sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirmeden ticarileşmeye kadar olan süreçleri kap-

sayan projeleri hayata geçirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında küçükbaş hayvanlarda ıslah, kimliklendirme

ve veri analiz sistemleri oluşturmak.

b) Büyükbaş hayvan çiftliklerinde dijital izleme ve yönetim sistemlerini oluşturmak ve

yaygınlaştırmak.

c) Sektöre uzaktan danışmanlık hizmeti sunacak dijital araçlar geliştirmek.

ç) Hayvan barınakları ve yetiştiricilerin yaşam alanlarında refahı artırmaya yönelik tek-

nolojik çözümler geliştirmek.

d) Hayvansal üretim ve hayvansal ürünlerin son tüketiciye ulaştırılma sürecinde entegre

dijital izleme sistemleri geliştirmek. 

e) Et, süt ve ürünlerinin kalite ve verimliliğinin artırılmasına yönelik dijital teknolojiler

geliştirilmek ve kullanımını yaygınlaştırmak.

f) Yöresel ürünlerinin tanımlanması, belgelendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik ku-

rumsal bir organizasyon yapısı oluşturmak. 

g) Ülke hayvancılık sektörünün diğer tüm alanlarında verimliliğinin artırılmasına ve

sektörün gelişmesine yönelik ulusal hedef ve politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak

için çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından Koordinatör Üni-

versitenin tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi

biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün teklifi ve Koordinatör Üniversite

Rektörünün onayı ile Koordinatör Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardım-

cısı görevlendirilebilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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c) Merkezin yıllık bütçe, personel ve ekipman ihtiyaçlarını belirleyerek Yönetim Ku-

ruluna sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek.

d) Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

e) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Koordinatör ve Ortak Üniversitelerin Rektörleri

tarafından kendi üniversitelerinin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edilen ikişer öğretim

üyesi (6 kişi) ile bu üniversitelerin birer üst düzey yetkilisi (3 kişi) olmak üzere toplam 9 kişiden

oluşur. Yönetim Kuruluna Koordinatör Üniversitenin üst düzey yetkilisi başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar gö-

revlendirilebilir.

(3) Koordinatör ve Ortak Üniversiteler belirledikleri üyeyi gerekli durumlarda diğer

Ortak Üniversitelere bildirmek koşuluyla değiştirebilirler.

(4) Yönetim Kurulu, Başkanın veya Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü ola-

rak yılda en az iki defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik duru-

munda Yönetim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak çalışma/proje grupları oluşturmak, bu grup-

ların başkanlarını belirlemek ve çalışmalarını denetlemek.

b) Müdürün yıllık faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlen-

dirmek.

c) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

ç) Merkezin ihtiyaç duyduğu bütçe, personel ve ekipman ihtiyaçlarına ilişkin kararları

almak ve Ortak Üniversitelerin rektörlerine teklifte bulunmak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine

uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri al-

mak.

e) Merkezin faaliyetlerinin stratejik plana uygunluğunun izlenmesini sağlamak.

f) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince is-

tenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere iliş-

kin bilgilere son halini vererek Ortak Üniversite Rektörlerinin onayına sunmak.

g) Merkezin amacı doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında araştırma ve uygu-

lamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel

sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler;

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine üç yıllığına davet edilir.

Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.
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(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Salt çoğunlukla toplantı ya-
pılır. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Danışma Kuruluna başkanlık eder.
Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri,

sektör iş birlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek, değerlendirmelere daya-
narak önerilerde bulunmak.

b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yap-
mak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 14 – (1) Koordinatör Üniversitenin Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca
desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya
yetkilidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 15  – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri
ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak
Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı;
ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden her-
hangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru
sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir
ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir. 

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 16 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek ge-
lirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin
Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Harcamalar

MADDE 17 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine/ekipman/donanım/yazılım/sarf mal-
zemesi/hizmet alımları işlemleri, Koordinatör Üniversite olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile yürütülür. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Ortak Üniversitelerin Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.
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Bursa Teknik Üniversitesinden:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/1/2012 tarihli ve 28165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Tek-
nik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.”

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

—— • ——
Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Elektrikli Taşıtlar

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesi Elektrikli Taşıtlar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/1/2012 28165

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/12/2020 31342
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde elektrikli araç çalışmalarında

ortaya çıkacak olan test, validasyon, sertifikasyon çalışmalarını yapmak, Bursa otomotiv yan
sanayi çalışanlarına ve talepte bulunan firmalara çeşitli eğitimler vererek sektörde elektrikli
araçlar hakkında bilgi birikimini artırmak ve elektrikli araçların elektrik, elektronik ve tahrik
sistemi üzerinde AR-GE çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahısların test ve AR-GE ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bedel karşılı-
ğında gerçekleştirmek.

b) Üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği yaparak, elektrikli taşıtların
sorunlarının çözümüne yönelik olarak döner sermaye kapsamında projeler hazırlamak.

c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporlar düzenlemek.

ç) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların kullanımına açık, ileri düzey ci-
hazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette tutma koşullarını sağlayarak etkili
ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve ulus-
lararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler
düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğ-
retim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür
gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amacı doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütül-

mesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu-

nun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak
ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim

Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin

tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin biti-
minden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin ye-
rine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amacı doğrultusunda hazırlanan çalışma programını

kontrol etmek ve onaylamak.
b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek ve onaylamak.
c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve iş

birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.
ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bun-

ların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli ka-
rarları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen ko-
nularda kararlar almak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite, kamu kurumları, özel sektör

ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz. Danışma Kurulu Merkez faaliyet-
leriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite ile kamu kurumları, sanayi, ticaret ve diğer özel sektör kesimleri arasında

iş birliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler

yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2016 tarihli ve 29802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fık-

rasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-

navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki

öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi

hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan

işitme engelli adaylarda,

2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

3) Engel düzeyi %40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum

bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan

engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil taban

puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup kısmen

veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda yabancı dil şartının; programın di-

linden, programın dilinin öğrencinin ana dili olması halinde bu fıkrada belirtilen diğer bir ya-

bancı dilden sağlanması zorunludur. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin

sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve

anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi

veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan

işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
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c) Engel düzeyi %40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum

bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan

engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil taban

puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/11/2005 tarihli ve 26003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 - Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi Rektör tarafından müdür yardımcısı

olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda yardımcılarından birisi

Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2016 29802
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 2/5/2017 30054
2- 28/9/2017 30194
3- 27/11/2017 30253
4- 17/7/2019 30834
5- 30/11/2019 30964
6- 23/1/2020 31017
7- 14/6/2020 31155
8- 4/8/2020 31203
9- 18/5/2021 31485
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Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü

derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-

fiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Diğer bir yükseköğretim kurumundan özel öğrencilik statüsünde ders almış öğren-

ciler, kabul edildikleri lisansüstü programda almış oldukları derslerin kredilerini, öğrencisi ol-

duğu programın derslerinin kredilerine saydırabilir. Sayılan bu dersler, öğrencinin kayıtlı ol-

duğu program tarafından uygulanan asgari zorunlu kredi sayısının yarısından fazlası olamaz.

Hangi derslerin kabul edileceği, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, EYK kararı ile

belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2017 29953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/4/2018 30385

2- 14/7/2019 30831

3- 8/9/2019 30882

4- 30/11/2019 30964

5- 23/1/2020 31017

6- 21/6/2020 31162

7- 4/2/2021 31385
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Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ NADİR, TANISIZ HASTALIKLAR VE YETİM

İLAÇLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Nadir, Tanısız

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Lokman Hekim Üniversitesi Nadir, Tanısız Hastalık-

lar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-
timin organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (LHUNUAM): Lokman Hekim Üniversitesi Nadir, Tanısız Hastalıklar ve

Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Genetik olan ve olmayan, Orphanet tanımlamasına göre 1/2.000’den az görülen tüm

nadir hastalıkların tanı, toplum sıklığı belirleme, tedavi ve diğer araştırmaları için ihtiyaç du-
yulan klinik, teknolojik uygulamalarını kurmak, uygulamak, farkındalık yaratmak, yeni uygu-
lamalar ve yöntemler geliştirmek, yetim ilaçlar konusunda çalışmalar yapmak ve/veya yapılan
çalışmalara paydaş olmak/teşvik etmek, konu ile ilgili ülke politikasına ve uluslararası politi-
kaya katkılarda bulunmak, bilimsel çalışmalar yapmak ve bilim insanı yetiştirmek.

b) Nadir görülen hastalıklara yönelik olarak rutin hizmetleri üretmek, bu rutin faaliyet-
leri eğitim için kullanmak ve kuluçka merkezi rolü oynayarak yeni merkezlerin oluşmasını
sağlamak.

c) Her türlü eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik
yapmak veya yapılması için gereken ortamı sağlamak.

ç) Üniversite ile bu alanda hizmet veren ve ihtiyaç duyan kamu, özel sektör, sanayi ve
diğer sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini sağlamak.

d) Bilgi ve veri birikiminin oluşturulması ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ve il-
gili diğer kuruluşlarca paylaşılması ilkelerine dayalı hizmetleri sunmak.

e) Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve referans ağlarına katılarak global bilgi birikimi
gelişimine ve bu birikimin Türkiye’ye transferine aracılık etmek.

f) Nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar alanındaki güncel veri tabanlarının Türkçe kaynak
olarak kullanımı için iş birliği yapmak, veri toplanmasını sağlamak ve araştırma projelerinde
yer almak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
b) Üniversitenin sürekli eğitim merkezi ve diğer birimleri ile iş birliği yaparak ortak

eğitim programları ve ortak çalışmalar üretmek.
c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayım yapmak.
ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
d) Araştırma konularında proje alt grupları oluşturmak.
e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel eser üretmek.
f) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, uygulama ve eğitim

deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlen-
dirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet dört aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenlemek, bütçe önerisini hazırlamak ve Yöne-

tim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini

belirlemek ve bu Kurullara başkanlık etmek.
f) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli

ve etkin çalışmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile

Merkezin faaliyet alanına giren konularda deneyimleri bulunan Üniversitenin öğretim eleman-
ları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi
üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez olağan olarak üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür,
gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
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(3) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma
grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak, proje gruplarının kuruluş

ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul ve esasları belirlemek.
b) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında disiplinler arası iş birliğini

gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.
c)  Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas

ve usullerini tespit etmek.
d) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve görüş sunmak.
e) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek ve Üniversitenin sürekli eğitim merkezine bildirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin öğretim elemanları ile Üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler
arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on
üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.
(3) Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.
(4) Yönetim Kurulunun önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniver-

site dışından konu ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma
Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim ve araştırma faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık

yapmak.
b) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, ilgili ko-

nularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim
faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek,
önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel ile karşılanır.

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

ya da tamamen  Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5686 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5671 
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Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5640 

—— • —— 
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5708 
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Sorgun 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5675 

—— • —— 
Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5685 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-  Teşekkülümüz ihtiyacı olan 16.000.000 adet 1000 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2-  Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı, RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.07.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5-  Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6-  Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-  Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İstekliler, ihale konusu malın en az yarısına olmak koşulu ile kısmi teklif verebilirler. 
9-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   
 5492/1-1 

—— • —— 
200 GR. DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (İyidere/Rize) 

ihtiyacı 1.000.000 adet 200 gr. Demlik Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu 
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 90,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.07.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  
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5-  İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-  Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7-  Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9-  İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  
 5583/1-1 

—— • —— 
ARSA SATILACAKTIR 

Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından: 
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahalle, 3103 ada, 1 sayılı parselde bulunan 

12.502,75 m² sahalı taşınmazdaki 964/2400 (5.021,94 m²) hissenin, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Satışı yapılacak olan hisseli taşınmazın üzerinde diğer hisse sahiplerinin şufa (ön alım) 
hakkı bulunmaktadır. 

Tahmini bedeli 9.290.585,00 TL (KDV Muaf)  
Geçici teminatı     278.717,55 TL 
İhale tarih ve saati  13.07.2021 Salı günü saat 14:00 
İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacak olup şartname, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

İhale Biriminde görülebilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması 
gerekmektedir. 

-Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi 
-Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartı aslı ile ibrazı 
-Temsil durumunda noterden onaylı vekâletnamenin aslı ile T. C. kimlik kartı aslı ile 

ibrazı (Vekâletnamede; her türlü ihalelerde teklif vermeye yetkisinin verilmesi gerekmektedir.) 
-Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge 
-Tüzel kişiler için, bağlı olunan makamdan alınan faaliyetin devam ettiğine dair belgenin 

aslı 
-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı 
-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminatın aslı (Bankadan 

getirilecek ise mektup örneği İdareden alınacak) 
-Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale Biriminden Alınacak) 
-İhaleye katılımda yasaklı olmadığına dair belge (İhale Biriminden Alınacak) 
Yukarıda istenilen belgeler, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim 

edilecektir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
Not: Taşınmaz Bedeli (KDV Muaf), Karar Pulu (Teklif bedeli üzerinden Binde 5,69 

oranında hesaplanacak), İhale İlan Yayın Ücreti tapu devrinden önce peşin tahsil edilecektir. 
 5594/1-1 
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18.500.000 ADET 2 ML APİROJEN, STERİL ENJEKTABL SERUM FİZYOLOJİK 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “18.500.000 adet 2 ml 

Apirojen, Steril Enjektabl Serum Fizyolojik” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

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

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5-İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 5699/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, İstanbul 

Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 17.11.2015 tarihli ve 2015/2903 D.İş sayılı dosyasından 
verilen karar ile kayyım olarak atanmış; muhtelif Fon Kurulu Kararları ile “Sürat Kargo Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü”ile “Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve 
bilahare “Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” adı altında birlikte satışına 
karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü 
maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 
Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma 
usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan 
ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİKLER 
1-Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ 
2-Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malikler”e ait; “Şartname” 

ekinde detay bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 
MUHAMMEN BEDEL 
"Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

325.000.000- (Üçyüzyirmibeşmilyon) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 32.500.000- (Otuzikimilyonbeşyüzbin) TL 
nakit teminatın, “Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” 
açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. 
maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya 
teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, 
T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın 
doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan 
teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl 

veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 
27.07.2021 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden 
teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra 
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 28.07.2021 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin 
açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) 
oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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İHALE SÜRECİNE KATILIM ŞARTLARI 
1. İhaleye iştirak edecek “Katılımcılar”ın; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124’üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketleri olan anonim şirket, limited şirket veya 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olmaları, “Şartname”de belirtilen şartları yerine 
getirmeleri, İdari Belgeler”i, “İhale Şartnamesi”ne uygun olarak süresinde ibraz etmeleri ve ihale 
sürecine katılmalarına engel bir durumlarının olmaması, ayrıca 6475 sayılı Posta Hizmetleri 
Kanunu ve Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 6’ncı ve 13’üncü maddesi 
kapsamında posta hizmetleri yetki belgesine sahip olabilmek/devralabilmek için aranılan şartlara 
haiz olduklarına veya en geç ihalenin “Kurul” tarafından onaylanması tarihine kadar haiz 
olacaklarına ilişkin taahhütnameyi “Satış Komisyonuna” teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 
ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

4. 6758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY 
terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya 
irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine 
katılamazlar. 

İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” satın 
aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. 
“Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, “Fon”un T. Ziraat 
Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 5.000- (Beşbin) TL’yi “Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari 
belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir 
suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. 

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 30.06.2021/26.07.2021 tarihleri arasında 
yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış 
Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 10.000.- (Onbin) TL’yi “Sürat Kargo ve Sürat 
Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması 
ile yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden 
teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari 
ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili elektronik ortamda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli 
Bilgi Odasından ve Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti 
ve bilgi odası kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 
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İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,              
30.07.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma 
tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 
Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 
şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 
şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede Türk Lirası 
cinsinden ödenecektir. 

2- İş bu ihale ilanının Resmî Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer 
ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 26.07.2021 tarihine kadar 
sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İstanbul 
Tel :  0 212 340 20 57 
  0 212 340 24 29 
  0 212 340 20 59 
  0 212 340 18 15 
  0 212 340 20 40 
  0 212 340 22 58 
Fax : 0 212 288 49 63 
 5743/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 

Satış Komisyonu Başkanlığından:  
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, İstanbul 

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26.09.2016 tarihli, 2016/4284 D.İş sayılı ve İstanbul Anadolu 
3.Sulh Ceza Hakimliğinin 28.09.2016 tarihli, 2016/4075 D.İş sayılı dosyalarından verilen kararlar 
ile kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu tarafından Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük 
kapsamında satışına karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal 
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi 
Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı 
zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi 
yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 
çıkarılmıştır. 

MALİK 
Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, “Şartname” ekinde detay bilgileri 

belirtilen, “Malik”e ait; Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Salihiye Mahallesi, 106 ada 5-6-7-8 ve 10 
parselde kayıtlı gayrimenkuller ile 6 parselde kurulu bulunan fabrika binası ve fabrikada bulunan 
makine, ekipman, demirbaş ve araçlar ile stoklar, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 
haklardan (marka ve endüstriyel tasarımlar) oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
“Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 15.800.000-

(Onbeşmilyonsekizyüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 1.580.000.-(Birmilyonbeşyüzseksenbin) 
TL nakit teminatın, “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile 
yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanun’un 3’üncü 
maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya 
teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, 
T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da 
dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat 
mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 
verilecek diğer belgeler ile birlikte 02/08/2021 tarihinde saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 03/08/2021 tarihinde, saat 13:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin 
açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) 
oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan 
veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca 
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar 
ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 
İNCELEME 
“Şartname”, “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar”, “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” 
onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000.- (Bin) TL’yi 
“Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve 
dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası 
paraflanıp son sayfası imzalanarak idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim 
edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, 
“Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı 
ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür. 

Tesis ziyareti 30/06/2021 - 30/07/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. 
“Katılımcılar”, “Fon”un T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 

0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000.- (Bin) TL’yi “Nurkay Makina Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti” açıklaması ile yatırmaları ve dekont aslı ile “Gizlilik 
Taahhütnamesi” imzalayarak “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve “Şartname” satın 
almış olmaları şartıyla, tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis 
ziyareti için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 
05/08/2021 tarihinde saat 13:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 
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GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma 
tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 
Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 
şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 
şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

HAK VE MÜKELLEFİYETLER 
“Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki gayrimenkullerin tapu 

kaydında yer alan hak ve mükellefiyetler “Şartname”de belirtilmektedir. 
DİĞER HUSUSLAR 
1- İhale bedeli ve İhale bedelinin %18’i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi 

kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede “Türk Lirası” 
cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- "Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 30/07/2021 tarihine kadar sıra cetveline 
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İstanbul 
Tel : 0 212 340 20 59 
  0 212 340 24 29 
  0 212 340 18 15 
  0 212 340 20 40 
  0 212 340 14 87 
  0 212 340 22 58 
  0 212 340 20 57 
Fax : 0 212 288 49 63 
 5748/1-1 

 



28 Haziran 2021 – Sayı : 31525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

1 ADET ZONE REFİNİNG SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Zone Refining Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi 

ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/369896 
1-İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Zone Refining Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 175 (Yüzyetmişbeş) 

takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 08.07.2021 Perşembe günü, saat: 11:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari 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, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00-(Yüzellitürklirası) TL 
yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 08.07.2021 Perşembe günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 
olmalıdır. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5749/1-1 

 



28 Haziran 2021 – Sayı : 31525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

2021/2022 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN 
BAKIM, ONARIM VE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/366654 
1-İdarenin 
a) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 
b) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2-İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2021/2022 Kampanya 

Döneminde Polatlı (Karacaahmet, Sarıoba, Yaralı ve 
Yenice) Bölgesindeki Kantarındaki toplam ± % 20 
toleranslı 112.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli 
seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve 
makinenin, bakım-onarım ve revizyonu işidir. 

  Polatlı Yenice (Elektrikli 2003/EA-20) 25.000 Ton 
  Polatlı Karacaahmet (Elektrikli 1994/DA-40) 37.000 Ton 
  Polatlı Sarıoba (Dizel 2003/DA-20) 7.000 Ton 
  Polatlı Yaralı (Elektrikli 2002/EA-40/20) 43.000 Ton 
b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikasına bağlı Polatlı Şefliğine bağlı 

Yenice, Karacaahmet, Sarıoba ve Yaralı Kantarları. 
c) İşin Süresi : Tahmini 28 Eylül 2021 ile 05 Aralık 2021 Tarihleri arası 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 08.07.2021 Saat 10:00 
4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve 118,00 ₺. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5682/1-1 
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2021/2022 KAMPANYA DÖNEMİNDE 3.500 TON AVARYA ŞEKERİN ŞEKER 
AMBARINDAN ALINIP RAFİNERİ ZEMİN KATA TAŞINMASI VE ERİTME 

İŞLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 3.500 Ton avarya 

şekerin şeker ambarından alınıp rafineri zemin kata taşınması ve eritme işlerinin yaptırılması 
hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 
Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No :  2021/366705 
1-İdarenin 
a) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 
b) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2-İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 10 personel ile ± % 20 Toleranslı 3.500 Ton avarya 

şekerin şeker ambarından alınıp rafineri zemin kata 
taşınması ve eritme işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : İşe başlama tarihi 15.09.2021 İşin bitiş tarihi 01.02.2022 

tarihleri arasıdır. İş başlangıç ve bitiş tarihleri tahmini 
olup pancar işleme durumuna göre değişiklik 
gösterebilecektir. 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 09.07.2021 Saat 10.00 
4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve 118,00 ₺. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5683/1-1 
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2021/2022 KAMPANYA DÖNEMİ YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR 
TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması 

Hizmet Alımı İşi, Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2021/366675 
1-İdarenin 
a) Adresi :  Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 
b) Telefon No :  0 312 293 44 00 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2-İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2021/2022 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki ± % 20 toleranslı 100.000 ton pancarların 
damperli kamyonlarla pancar kanallarına taşınarak 
boşaltılması Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : İşe başlama tarihi 01.10.2021 İşin bitiş tarihi 30.01.2022 

tarihleri arasıdır. İş başlangıç ve bitiş tarihleri tahmini 
olup pancar işleme durumuna göre değişiklik 
gösterebilecektir. 

3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 08.07.2021 Saat 14:00 
4-İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve 118,00 ₺. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
8-İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5687/1-1 
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KAT KARŞILIĞI ARSA SATILACAKTIR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası 

ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların kat karşılığı satış ihalesi 13/07/2021 Salı günü saat 
14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. Maddesine göre kat karşılığı konut, altyapı ve 
çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen 
salonunda yapılacaktır. Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) bedeli, kat karşılığı 
oranı ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

 

Ada/Parsel İmar Durumu 
Taşınmaz 

(m²) 
Pay/ 

Payda 

Kat 
Karşılığı 

Oranı  

Muhammen 
Bedel TL 

% 3 Geçici 
Teminat 

TL 

12457/4 
Konut  

Taks=0,35 
Kaks=3.15 

2.772,00 1/1 %35 24.798.312,00 744.000,00 

 
İhaleye girecek olanlar 1.000,00 TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. 

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak 
hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire 
Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir. 

I-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 
1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
1.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  
a) Standart formlar: 
1. Başvuru Dilekçesi 
2. Kanuni Tebligat(Türkiye’ de Adres Göstermek) 
3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh adresini 

gösteren belge). 
4. Borcu Yoktur Belgesi (Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığından temin edilecek Emlak, ESKİ, Hukuk vb. ilişiksiz belgesi.) 
5. Banka Mektup Örneği 
6. İhale Durum ve Men Ceza Belgesi 
7. Mali Durum Bildirisi 
8. Ortak Girişim Beyannamesi 
9. Teklif Mektubu 
10. Teknik Personel Bildirisi 
11.Teknik Personel Taahhütnamesi 
12.Yapı Araç Bildirimi 
13.Yapı Araçları Taahhütnamesi 
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b) İhale Şartnamesi 
c) Özel İdari Şartname 
d) Teknik Şartnameler 
e) Mahal Listeleri 
f) Sözleşme Tasarısı  
g) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)  
h) Alt Yapı Şartnamesi ve Proje Özel Teknik Şartnamesi 
2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 
3. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka 

bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli 
sayılacaktır. Aksi halde isteklinin ihale dosyası iptal edilecektir. 

4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası veya ilgili meslek odası belgesi;  

4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Faaliyet yetki 
belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde ki 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.  

6. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.   
7. Bu şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  
8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
9. Ortak girişim olması halinde şartnamenin 16. Maddesine göre noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık 
sözleşmesi) olacaktır. 

10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
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11. 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. 

12. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeler; 
12.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş 
deneyimini göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde en az 
16.000,00 m² alana sahip yapım işinin tamamlayarak ve Kat Mülkiyet Tapularını almış olduğunu 
gösteren belge ve/veya Alt Yapı işlerinde en az 10.000,00 m² kalıp,  en az 10.000,00 m² su şebeke 
sistemleri ve en az 20.000,00 m² tretuvar yol yapım imalatı tamamlamış olduğunu gösteren belge.   

12.2. İsteklinin son 5 (beş) yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde 
sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak A 
üst yapı (bina) grubu işlerin IV. Grup işleri ve/veya A alt yapı grubu işlerin V. Grup işleri 
kapsamaktadır.) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2021 yılı itibariyle 31.840.000,00 TL’den 
az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek 
zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş 
deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az 
%20’sini ibraz etmek zorundadır.  

Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış 
olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734 
sayılı kanunun 62/h. maddesinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır. 

13. İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini 
gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından 
tasdiktenmiş aslı veya noter tasdikli sureti. 

14. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 
mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 

15. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge, 
16. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 

aittir. 
17. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
18. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. 

Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 
19. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte 

serbesttir. 
İlan Olunur. 5648/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. 
maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 28.06.2021 
Son Başvuru Tarihi : 12.07.2021 (Mesai bitimine kadar) 

Ön Değerlendirme  Tarihi : 16.07.2021 
Sınava Giriş Tarihi : 28.07.2021 

Sonuçların Açıklama : 30.07.2021 

SIRA 

NO 
BİRİMİ 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

ALES 

PUANI 
NİTELİK 

ARANILAN 

YABANCI 

DİL 

1 
Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 SÖZ:70 

Almanca Öğretmenliği, Alman Dili 

ve Edebiyatı veya Almanca 

Mütercim Tercümanlık Bölümü 

lisans mezunu olup, alanında tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

Almanca 85 

- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir. 

-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten en az 
70 puan almış olmak gerekir. 

-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 
kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin  100’lük not sistemine  eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 

Kararıyla belirlenir. 
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan 

veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 
MUAFİYET:  

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde,  eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 
sanatta yeterlik eğitimini  tamamlamış olanlarda,  meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu 

tarafından  belirlenen uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  
elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya çalışmakta  olanlarda  merkezi  sınav şartı aranmaz. 

Yükseköğretim kurumlarında  öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES 
muafiyetinden  yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin 

dilekçe vermelidir. 
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Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in  6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki  Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki 

öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

İSTENİLEN BELGELER:  

1- Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 

2- Özgeçmiş 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4- Öğrenim Belgeleri ve transkript 

5- Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış 

denklik belgeleri 

6- Yabancı Dil Belgesi (Almanca en az 85) 

7- Ales Belgesi (en az 70) 

8- 2 adet fotoğraf 

9- Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge 

10- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine 

getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) 

-Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 

-Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

-Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

-Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca 

kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

İLETİŞİM  BİLGİLERİ:  

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 104, 34820 Beykoz/ İSTANBUL 

E-posta: ydyo@tau.edu.tr, Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 83-84 

 5670/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin 

aşağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için 

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK 

formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Diş Hekimliği Fakültesi 

Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile 

yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet 

üzerinden başvurular kabul edilmez.  

Duyurulur. 

Fakülte Anabilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

 5530/1-1 

—— • —— 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: 

SÜRE UZATIM İLANI 

7 Haziran 2021 tarihli ve 31504 sayılı Resmî Gazete'nin 86 ve 87'nci sayfalarında yayımlanan  

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere Kısmi Süreli Proje 

Personeli (Aday Araştırmacı) alımına ilişkin TBTK.RUTE.KS.2021-2 numaralı ilanın son başvuru 

tarihi 19/07/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 5666/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Belediye Meclisimizin 07.04.2021 gün ve 210 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.06.2021 gün ve 1178 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut 

İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 45768 ada 18 nolu parseline ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği” 28/06/2021 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 5634/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma 
Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla 
ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İLAN EDİLEN KADRO BİLGİLERİ 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DER. ADET ÖZEL ŞARTLAR 

Yaşam ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Biyomühendislik Biyomühendislik Doçent 3 1 

Doçentlik unvanını Biyomühendislik bilim 
alanında almış olmak. Yara örtü 

malzemeleri ve doku mühendisliği 
uygulamaları konularında çalışmalar yapmış 
olmak. Uluslararası taranan (SCI) saygın 
bilimsel dergilerde araştırma makaleleri 
üretmiş olmak. 

-Genel Şartlar- 
1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak 

olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 
-Başvuruda İstenilen Belgeler- 
Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş 

olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi, 
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge 
kabul edilmektedir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans 
(bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan 
ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB’yi ekleyerek 
Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

 5595/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü Bölüm 
Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 
Kadro 

Unvanı 
Kadro 
Sayısı 

Açıklama 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 

İlişkiler 
Doçent* 1 

Siyaset Bilimi alanında doktorasını 
yurtdışında tamamlamış olmak, 
doçentliğini almış olmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli Sicil Belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma 

var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge - İngilizce 

- * Resmî Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi: 28.06.2021 
Son Başvuru Tarihi : 12.07.2021 
 5730/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 

öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 

başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 

içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 

rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 

adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 

e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 

birden fazla kadroya başvuramaz. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu. 

2. YÖK formatında özgeçmiş. 

3. Yayın listesi. 

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Profesör 
Klinik Psikoloji alanında doçent unvanı 

almış olmak. 
1 

Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Profesör 
Sosyal Psikoloji alanında doçent unvanı 

almış olmak. 
1 

Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Profesör 
Gelişim Psikolojisi alanında doçent unvanı 

almış olmak. 
1 

Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Sosyal Psikoloji 

alanında almış olmak. 
1 

Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi 

alanında almış olmak. 
1 

 5715/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine uyarınca 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 
Resmî Gazete‘de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem 
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik" uyarınca 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav ve sözlü sınava katılacak 
adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince 2020 KPSS B Grubu P3 puan 
türündeki puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (YDS) yüzde otuzunun toplamı esas 
alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının on 
(10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın 
KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak 
hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya 
hak kazanacaklardır.) 

I-BAŞVURU ŞARTLARI; 
A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları 

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

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş̧ yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret 
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 
aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri) hizmet 
sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. 

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

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. 
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g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek, 
h)"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 
hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak. 

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 
problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, 
l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. 
m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak. 
B-ÖZEL ŞARTLAR; 
a) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 4 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar ) 
● Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine 

sahip olmak. 
● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
● Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, 
● .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli 
● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 

(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 
● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak. 
● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 
● İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak, 
● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak 
● En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak. 
Tercihen; 
● Yüksek lisans mezunu olmak. 
● .Net Core platformunda yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak. 
b) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) ( 2 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar ) 
● NE.T/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak. 
● Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, 
● CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 
● .NET Framework 4.5, ASP, .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli 
● Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
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● Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM 
(Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak, 

● Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 
● Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi 

olmak, 
● Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak. 
● PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak 
● Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak, 
● En az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme 

süreçlerinde çalışmış olmak. 
Tercihen : 
● Mobil Uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak. 
c) SİSTEM UZMANI ( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katına Kadar )  
Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl 

çalışmış olmak ve bunu belgelemek. 
Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu 

kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak. 
MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek. 
Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows 

7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme 
tecrübelerine sahip olmak. 

Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri). 

VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. E-
posta sunucu kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimini yapmış olmak. 

Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak. 
Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış ve 

uygulamış olmak. 
Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Sistem Güvenliği 

konularında bilgi sahibi olmak. 
Tercihen : 
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.  
Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2 sertifikasına 

sahip olmak. 
VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak. 
d)SİSTEM GÜVENLİK UZMANI ( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar ) 
●En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda Firewall, IPS/IDS, Application Delivery 

Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulnerability 
Assessment araçları hakkında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak, 

●Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), 
fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer konularda da 
iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak, 
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● Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların 
tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak, 

● Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek 
geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede 
yazılım bilgisine sahip olmak, 

● Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause 
analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek, 

● Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
● ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi 

olmak, 
Tercihen : 
● Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim çalışmalarına 

katılmış olmak, 
● Aşağıda listelenen sertifikalardan herhangi bir tanesine sahip olmak,  
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 
Certified Ethical Hacking (CEH) GIAC Penetration Tester (GPEN) 
GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)  
Offensive Security Certified Professional (OSCP)  
Licensed Penetration Tester (LPT) 
GIAC Certified Incident Handler (GCIH)  
Certified Cyber Forensics Professional (CCFP) 
e) SİSTEM ve AĞ UZMANI ( 1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar ) 
● Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem ve ağ uzmanı olarak en az üç 
(3) yıl çalışmış olmak, 
● Çok sunuculu (en az 25 fiziksel sunucu ya da en az 100 sanal sunucu) ortamda, sunucu 

kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış olmak. 
● MS Windows Server, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek. 
● Çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows 

7/8/10 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme 
tecrübelerine sahip olmak. 

● Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 
(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri). 

● VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
● Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri 

yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
● Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları hakkında bilgi sahibi 

olmak. 
● Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
● Omurga ve kenar ağ anahtarı, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ürünleri ve 

yapılandırılması hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
● Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 
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● Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

● Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak. 
● Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, RADIUS, 
NAC , IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. 

● Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi 
olmak. 

● SAN Switch kurulum, planlama ve idamesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Tercihen : 
● Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak. 
● Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 R2 
sertifikasına sahip olmak. 
● VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak 
● Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak. 
● Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak. 
II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ 
a) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 
Başvurular 28/06/2021 tarihinde başlayacak ve 12/07/2021 tarihi mesai bitimine kadar 

https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. 
b)İstenilen Belgeler 
a. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 
b. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge 
c. Adli sicil belgesi (Kamu kurumuna verilmek üzere seçilerek e-Devlet üzerinden 

alınabilir.) 
d. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler 
dikkate alınacaktır.) 

e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki 
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) 

f. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 
deneyimi gösteren belgeler. 

g. Özgeçmiş 
h.İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya 

bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi 
puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak 
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya 
göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının on (10) katı aday yazılı 
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sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak 
kazanan adayların listesi ve sınav yeri www.istanbul.edu.tr sitesinde 28/07/2021 tarihinde ilan 
edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı 
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel 

şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. 
Yazılı sınav 05/08/2021 tarihinde saat 10:00 – 12:30 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü 

sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde 
www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç 
bildirimi yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V-DEĞERLENDİRME 
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar sözlü 

sınava çağırılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak 
suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli 
Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre 
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı 
beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan 
adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı 

sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan 
edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. 

Sözlü sınav sonuçları da yine www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-
posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı 
olarak atanmaya hak kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile 
birlikte tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak 
üzere kuruma müracaat edeceklerdir. 

VII-SÖZLEŞME ÜCRETİ 
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine 

göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 
üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda 
unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan 
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya 
atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve 
kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da 
bildirilir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 5609/1-1 

 



28 Haziran 2021 – Sayı : 31525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 28.06.2021 
Son Başvuru Tarihi : 12.07.2021 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeli ği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda bel irtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterlil 

iğine ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9-  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
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2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM  
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ  
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR  
Mühendislik Fakültesi : (232) 4888122 
İşletme Fakültesi : (232) 4888113 
İletişim Fakültesi : (232) 4888138 
Fax : (232) 2792626 

FAKÜLTE 
/ ENSTİTÜ 

ANABİLİM 
DALI / 

BÖLÜM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Fakültesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

 Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, 
Elektrik, Elektronik, Elektronik ve 
Haberleşme, Mekatronik veya Kontrol 
ve Otomasyon Mühendisliği 
alanlarından birinde Doktora derecesine 
sahip olmak ve Biyomedikal 
Mühendisliği alanında bilimsel 
çalışmaları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 
 Makine Mühendisliği'nde Doktora 
derecesine sahip olmak, tercihen 
konstrüksiyon ve/veya imalat 
alanlarında çalışmaları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 

 Elektrik-Elektronik, Elektrik, 
Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, 
veya Biyomedikal Mühendisliği 
alanlarından birinde Doktora derecesine 
sahip olmak ve bu alanda bilimsel 
çalışmaları olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Prof.Dr. 
Doç.Dr. 
Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 
 Lisans ve doktora derecelerini 
Endüstri Mühendisliği alanında almış 
olmak. 

İşletme 
Fakültesi 

Lojistik 
Yönetimi Prof.Dr. 1 

 Endüstri Mühendisliği doktorasına 
sahip olmak. Enerji Modellemesi ve 
Enerji Lojistiği alanlarında çalışmaları 
olmak. 

İşletme 
Fakültesi 

Lojistik 
Yönetimi 

Dr.Öğr. 
Üyesi 1 

 İşletme alanında doktora derecesine  
sahip olmak. Lojistik Yönetimi, Taşıma 
Planlaması ve Matematiksel 
Modelleme  alanlarında ulusal / 
uluslararası çalışmaları olmak. Alanında 
uluslararası endeksli dergilerde yayın 
yapmış  olmak.  İlgili  alanlarda  ders 
verme deneyimine sahip olmak. 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla İlişkiler 
ve 

Reklamcılık 
Prof.Dr. 1 

 Doçentliğini reklam alanında almış 
olmak. Pazarlama İletişimi, Marka 
İletişimi, Kâr Amacı Gütmeyen 
Kurumların İletişimi, Dijital Reklamcılık 
konuları üzerine uluslararası ve ulusal 
hakemli akademik dergilerde 
yayınlanmış eserlere sahip olmak. 

 5664/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS 
Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. 
İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro
Sayısı 

Aranan Koşullar 
İlan Son 
Başvuru 
Tarihi 

İktisadi, 
İdari ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 

Doçent 1 

1. Konusunda saygın dergilerde 
(SSCI)yayınlarının bulunması, 
2. Doçentliğini uluslararası 
ilişkiler alanında almış olmak, 
doktorasını tercihen yurtdışında 
tamamlamış olmak (yurt dışı 
doktora derecelerinin denkliğinin 
alınmış olması gerekmektedir), 
3. Jeopolitik, çevre, Akdeniz 
konularında uzmanlaşmış ve 
dersler vermiş olmak. 

13.07.2021 

 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

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

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

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
 5529/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte 

bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer bir puan almış olmak 

gerekmektedir 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt 

örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin 

Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, 

yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) takım 

dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 

Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 

İlk Başvuru Tarihi : 28.06.2021  

Son Başvuru Tarihi : 13.07.2021 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü / 

Kardiyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

uzmanlığını Kardiyoloji alanında almış 

olmak. Bu alanda yayın ve çalışmaları 

olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri Bölümü / 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Histoloji  ve  Embriyoloji  (Tıp)  

alanında  yüksek  lisans  vedoktorasını 

yapmış olmak. Bu alanda yayın ve 

çalışmaları olmak. 

 5584/1-1 

 



28 Haziran 2021 – Sayı : 31525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim 

modelinin uygulandığı Üniversitemiz Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık, İktisadi İdari ve 
Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda 
uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün 
görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru dilekçesi, 
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren 

belge; 
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksenbeş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan 
fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı 
olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili 
merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 
Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 nüsha dosya ile 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 
Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya 
denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren, Mimarlık Bölümü ile İktisadi İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi için 12 Temmuz 2021, Mühendislik ile İç Mimarlık Bölümü için          
26 Ağustos 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta 
ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. 

NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped 
Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine 
ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler. 
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FAKÜLTE BÖLÜM /ANABİLİM DALI KADRO UNVANI SAYI AÇIKLAMA 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi, 
Doçent veya 

Profesör 
1 

Mobil iletişim, Telekomünikasyon 
Teorisi, Yeni Nesil Mobil Haberleşme 
Sistemleri (5G, 6G) konularında 
çalışmaları ve yayınları bulunmak. 
Analog ve sayısal haberleşme, 
haberleşme teorisi, kablosuz 
haberleşme alanlarında dersler 
verebiliyor olmak. 

Endüstri Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üyesi 
veya Doçent 

1 

Matematiksel programlama, 
kombinatoryal eniyileme ve rassal 
sürec ̧ler alanlarında c ̧alıs ̧maları ve 
yayınları bulunmak. Yöneylem 
aras ̧tırmaları, olasılık ve istatistik, ve 
üretim planlama alanlarında dersler 
verebiliyor olmak. 

İnşaat Mühendisliği 
Dr. Öğr. Üyesi, 

Doçent veya 
Profesör 

1 

İnşaat Mühendisliği lisans derecesi 
almış olmak, doktorasını Yapı Anabilim 
Dalında yapmış olmak; Yapı Statiği, 
Betonarme Yapılar ve/veya Yapı 
Malzemesi gibi dersleri verebilecek 
olmak. Yapı mühendisliği konularında 
sektörel ve akademik çalışmaları 
olmak. 

Sanat 
Tasarım ve 

Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans derecesini İç Mimarlık 
alanından almış olmak, Doktorasını İç 
Mimarlık uzmanlık alanlarından birinde 
yapmış olmak. 

İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans derecesini İç Mimarlık 
alanından almış olmak, Doktorasını 
Mimarlık ya da İç Mimarlık uzmanlık 
alanlarından birinde yapmış olmak 

Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans derecesini Mimarlık alanından 
almış olmak, Doktorasını Kentsel 
Ekoloji alanında yapmış olmak, bu 
alanda dersler vermiş olmak. 

İktisadi İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 

Doktorasını psikoloji alanında yapmış 
olmak; kültürel ve klinik psikoloji 
alanlarında bilimsel çalışmalar ve 
uluslararası yayınlar yapmış olmak; bu 
alanlarda ders vermiş olmak. 

Ekonomi Profesör 1 

Doktora derecesini iktisat alanından, 
doçentliğini mikro iktisat alt alanından 
almış olmak; hukuk ve iktisat, sağlık 
ekonomisi ve program değerlendirme 
gibi konularda ders verebilecek olmak, 
bu alanlarda uluslararası endeksli 
dergilerde yayınlar yapmış olmak. 
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Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 
kapsamında; Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde 
istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru 
için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Hukuk 
Fakültesi 

Kamu 
Hukuku 
Bölümü 

Genel Kamu Hukuku 
Anabilim Dalı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu 
olmak, Yüksek Lisans ders 
aşamasını bitirmemiş olmak 

Kamu 
Hukuku 
Bölümü 

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 

Hukuku Anabilim 
Dalı 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
Hukuk Fakültesi Lisans mezunu 
olmak, Yüksek Lisans ders 
aşamasını bitirmemiş olmak 

Sanat Tasarım 
ve Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık 
Araştırma 
Görevlisi 

1 
Lisans derecesini Mimarlık 
alanından almış olmak 

SINAV TAKVİMİ-SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 28 Haziran 2021 
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta 
Son Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2021 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr 
Ön Değerlendirme Tarihi : 16 Temmuz 2021 
Sınav Giriş Tarihi : 26 Temmuz 2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 28 Temmuz 2021 
SINAV TAKVİMİ-HUKUK FAKÜLTESİ 
Duyuru Başlama Tarihi  : 28 Haziran 2021 
Başvuru Tipi  : Şahsen/Posta  
Son Başvuru Tarihi : 30 Temmuz 2021 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi  : www.mef.edu.tr 
Ön Değerlendirme Tarihi : 03 Ağustos 2021 
Sınav Giriş Tarihi  : 06 Ağustos 2021 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 10 Ağustos 2021 
GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten 

en az 70.0 puan almış olmak 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 28 Haziran 2021 – Sayı : 31525 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
(YDS) en az 85.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puan almış olmak, 

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir 
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 

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

UNVAN ŞARTLAR 
1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana 

ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
2. Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa 

o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak 
İSTENEN BELGELER 
- Başvuru dilekçesi 
- YÖK formatlı özgeçmiş 
- Lisans Diploması 
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı 
- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 85 puan veya 

eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 
olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından 
Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması) 

- Lisans transkript belgesi  
- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş) 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi) 
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi 
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. 

Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir. 
MUAFİYET 
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş 

hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve 
yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya 
çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında 
merkezi sınav şartı aranmaz. 

2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-
öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı 
kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 
  5690/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırklareli

Üniversitesi Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bursa Teknik Üniversitesi Elektrikli Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

–– Lokman Hekim Üniversitesi Nadir, Tanısız Hastalıklar ve Yetim İlaçlar
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


