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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular ve başvuruların değer-

lendirilme işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı veya enstitü müdürlüğü tarafından

düzenlenir ve yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programlarına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri, ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığı veya enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato

tarafından belirlenir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Özel öğrencilere ilişkin uygulamalar ilgili mevzuat hükümleri çer-

çevesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden üç iş günü içerisinde kayıt yaptırdıkları der-

si/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin

(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tekrarı”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni

bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu

program toplam 120 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi

ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci seminer dersi ile birlikte tez çalışmasına aynı dönemde

kayıtlanabilir. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra ilgili enstitü

kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre öğrenci tarafından sunumu yapılır ve G (Geçer)

veya K (Kaldı) olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer hariç alması gereken dersleri başarıyla

tamamladığı dönemi müteakip tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmenliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Diplomalara ait işlemler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmenliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılda ilk on iş günü içerisinde yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53 – (1) Kayıt dondurma işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

hazırlanan ve ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato onayına sunulan usul ve esaslar

ile belirlenir.

(2) Kayıt silme işlemi; öğrencinin ilgili birime başvurarak kendi isteği ile kaydının si-

linmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması

ile gerçekleşir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/3/2017 29994

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/6/2017 30083

2- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)
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Bayburt Üniversitesinden:
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü
ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenci, o ya-
rıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz fakat
ilgili yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını ye-
nilemeyen öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma ekle/bırak süresinin biti-
minden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir. Öğ-
rencinin mazereti, ilgili yönetim kurulunda görüşülür, alınan karar öğrenciye tebliğ edilir ve
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrencinin var ise gerekli katkı payı ve öğrenim
ücretini ödemesi şartıyla ders atamaları, ilgili Birim tarafından yapılır.”

“(5) Bir yarıyıla ait ders kaydı akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Öğrencilerin ders kaydı yaptığı yarıyılda, itiraz-
larını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak
yapmaları gerekir. Bölüm başkanlığı tarafından itiraz en geç üç iş günü içerisinde değerlendirilir
ve ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Alınan karar öğrenciye tebliğ edilir, var ise
ders değişiklikleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve ilgili Birim tarafından yapılır.
İtiraz süreleri içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin ders kaydı kesinlik kazanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ara sınav ve mazeret sınavlarının süresi en fazla bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme sı-
navlarının süreleri ise en fazla iki ders saatidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet sınavından başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak
gerekir, sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenciler için ilgili dersin notu
(FF) harf notu olarak kabul edilir. Sınavda alınan not, ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl
sonu sınavı ve bütünleme sınavına bakılmadan, o dersin harf notu yerine geçer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazlarına ilişkin usuller şunlardır:
a) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların akademik takvimde belirtilen ilan tarihinin

bitimini izleyen beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar dersin bağlı bulunduğu bölüm
başkanlığına yapılır. İtiraz üzerine sınav evrakı öğretim elemanı tarafından incelenir ve ince-
leme sonucu bölüm başkanlığına bildirilir. İnceleme sonucunda değişiklik yapılacak ise talep
bölüm başkanlığınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmek üzere ilgili dekanlığa/mü-
dürlüğe gönderilir. Düzeltme işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirildikten sonra bö-
lüm başkanlığınca yapılır ve öğrenciye tebliğ edilir.

b) Öğrenci, düzeltme işlemine üç iş günü içinde ikinci itirazda bulunabilir; bu durumda
yönetim kurulu tarafından dersin öğretim elemanı dışında üç kişilik bir komisyon kurularak
sınav evrakı tekrardan incelenir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde dü-
zeltme kararı ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili
bölüm başkanlığına bildirilir. Alınan karara ilişkin düzeltme işlemi, bölüm başkanlığınca yapılır
ve öğrenciye tebliğ edilir.
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c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların, en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırıl-

ması gerekir.

(2) Öğretim elemanının, sınav sonuçlarına itiraz süresinden sonra notlar ile ilgili maddi

hata tespit etmesine ilişkin usuller şunlardır:

a) Öğretim elemanı, düzeltme talebini dersin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına bil-

dirir. Düzeltme talebi bölüm başkanlığınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmek üzere

ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir. Düzeltme işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bil-

dirildikten sonra bölüm başkanlığınca yapılır ve öğrenciye tebliğ edilir.

b) Öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edilen derslere ilişkin işlemlerin bir

sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen danışman onay süresi sonuna kadar bölüm

başkanlığına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilerek tamamlanması gerekir.

c) Öğrenci, maddi hataya ilişkin yapılan düzeltmeye, tebliğ tarihinden itibaren birinci

fıkra hükümleri kapsamında itirazda bulunabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu birime şahsen veya vekaleten başvurarak kendi isteği ile

kaydının silinmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yap-

mış olması.”

“c) Mezun olan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya interaktif

ortamda başvuru yaparak Üniversiteden ilişiğinin kesilmesini talep etmesi ve Üniversite tara-

fından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/5/2012 28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2013 28662

2- 26/1/2014 28894

3- 14/5/2014 29000

4- 31/8/2014 29105

5- 29/5/2015 29370

6- 22/2/2016 29632

7- 26/2/2017 29991

8- 12/5/2017 30064

9- 4/3/2018 30350

10- 26/11/2018 30607

11- 19/12/2019 30983

12- 22/4/2020 31107

13- 18/9/2020 31248
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Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlen-

dirme 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; Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gaziantep 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) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının

niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak.
b) Başta Üniversiteye bağlı birimler olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında

kamu ve özel kurumların talepleri doğrultusunda eğitim vermek, sınav hazırlamak, veri analizi
ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Araştırma yapmak, araştırmaları desteklemek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında
ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya desteklemek, Üniversite
akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumlara, talepleri

doğrultusunda, eğitim-öğretime ve talep edilen kurumsal amaçlara yönelik seçme, sınıflama,
yerleştirme, gelişimi değerlendirme, araştırma, danışma, rehberlik, geliştirme ve benzeri amaç-
larla kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması ve uygulanması çalışmalarını yap-
mak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ku-
ruluşları için sınavlar hazırlamak, uygulamak, puanlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve ve-
rilerini çözümlemek.
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c) İç ve dış paydaşların veri toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve rapor edilme-
sine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, hizmet ve ürün sağlamak.

ç) Bilgisayar ortamında test uygulamalarının yapılabilmesi için sınav salonları oluştur-
mak, bu salonların güvenliğini sağlamak, sınavları yürütmek, uygulanan sınavlara ilişkin veri
çözümlemesi yapmak.

d) Üniversite kapsamında yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini
artırmak için etkinlikler düzenlemek ve ürün oluşturmak.

e) Üniversite adına düzenlenecek olan sınav etkinliklerinin koordinasyonunu ve kont-
rolünü sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yaparak gerektiğinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili seminer, kongre, çalıştay, sem-
pozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

g) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak,
sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açıklayıcı, basılı veya
elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

ğ) Eğitim ve ölçme ve değerlendirme alanında bilgisayar yazılımları geliştirmek.
h) Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları

yapmak.
ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara

soru ve/veya test hazırlamak.
i) Üniversite akademik personelinin bilimsel etkinliklere katılımına destek olmak.

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; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine
vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından bi-
risini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulundan onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
e) Yönetim Kurulunu ve gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından

önerilen Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden
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oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine düzenli olarak en az iki ayda bir toplanır.
Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar
alır. Eşitlik durumunda, Müdürün oyuna üstünlük tanınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri kişiler veya yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşıla-
nır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.
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Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HALİÇ ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırma-

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: (istHAM) Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Haliç ve çevresinde bilimsel araştırma, yayın ve ça-

lışmalar yapmak, söz konusu çalışmalarla Üniversitenin eğitim ve öğretim programlarına destek
vermek, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birliği kapsamında İstanbul Haliç Vadisi değerleri konula-
rında araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak, bu çalışmalar kapsamında raporlar ha-

zırlamak, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.
b) Yurt içinde ve yurt dışında konuyla ilgili olarak, alanındaki güncel konular ya da

kendi araştırma ve uygulama sonuçları ile ilgili kongrelere katılmak, toplantılar, konferanslar,
sempozyum, çalıştay ve benzeri etkinlikler ve sergiler düzenlemek veya bu tür etkinliklere kat-
kıda bulunmak.

c) Eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.
ç) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla il-

gili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.
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d) Yükseköğretim alanındaki konularda lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve Üniver-
sitenin enstitü ve merkezleri ile iş birliği yapmak.

e) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.

f) İstanbul Haliç Vadisinin tarihi bakımdan ve gelecek için önem taşıyan değerlerini
kapsayan bir başvuru arşivi içeren kaynakları oluşturmak.

g) İstanbul Haliç Vadisi kapsamında ulusal ve uluslararası projelerin araştırılması için
gereken her türlü iş birliğini yürütmek ve destek sağlamak.

ğ) Çalışma alanına giren konularda özellikle yerel yönetimlere ve ilgili kuruluşlara da-
nışmanlık yapmak.

h) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
ı) İstanbul Haliç Vadisi değerlerinin araştırılmasında, güncel ve yeni ortaya çıkan prob-

lem alanları hakkında disiplinler arası araştırmalara kaynak olmak, araştırma faaliyetleri sonucu
kazanılmış bilgiyi, paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim

üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından
yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda
aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür; Merkezin araştırma ve uygulama kapasitesinin verimli bir şekilde kullanıl-
masından, geliştirilmesinden, sürekli öğretim, araştırma, uygulama ile yayın faaliyetlerinin dü-
zenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından
ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna, diğer birim ve çalışma

gruplarına başkanlık etmek.
b) Üniversitenin ve Merkezin yararına olacak her türlü faaliyeti Rektör onayı ile ger-

çekleştirmek.
c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-

çerek, Merkezin faaliyet ve amacına uygun araştırmalar yürütülmesi ve bunlara ulusal ve ulus-
lararası zeminde akademik destek sağlanması için girişimlerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin araştırma ve çalışma ekipleri kurmak, Merkez bün-
yesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak plan-
lamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevi yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını, ödenek
ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayın-
da hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
idari ilişkilerini yürütmek.
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f) Müdür yardımcılarını Rektöre önermek.
g) Gereken hallerde Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu, diğer birim ve çalışma

gruplarını toplantıya davet etmek.
(4) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Müdürün önerisiyle, Rektör tarafın-

dan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Mü-
düre görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üni-

versitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev
süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitiminden önce ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine, Mü-
dürün başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katı-
lanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili önereceği konularda karar almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve bir sonraki yıla ait çalışma program ve plan-

larını hazırlayarak Üniversite Senatosunun onayına sunmak ve yürütmek.
c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.
ç) Müdür tarafından seçimi yapılarak önerilen, Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel

çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanları ile Merkezde görevlendirilecek idari
ve teknik personelin değerlendirmesini yaparak Rektörün onayına sunmak, bu konudaki ileriye
dönük planlamayı Rektöre sunmak üzere belirlemek.

d) İstanbul Haliç Vadisi mirasının araştırılması için gereken çalışmaları tespit etmek.
e) Merkezin yapacağı kısa ve uzun vadeli bilimsel ve kültürel faaliyet ve sergileme

programlarını tespit etmek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun

diğer üyeleri ve Merkezin çalışma alanlarında deneyimli  Üniversitenin öğretim elemanları ile
Üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezin
faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar, önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler
MADDE 11 – (1) Merkezde; Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun olarak, Mü-

dür ve müdür yardımcıları ile birim temsilcilerinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile ka-
mu ve özel sektördeki kişilerin de katkıda bulunabileceği alt birimler oluşturulabilir.

Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik

olarak oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu tem-
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silcileri, Üniversite bünyesindeki tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan öğretim elemanları, Haliç
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lisansüstü öğrencileri ve ilgili proje kapsamında ça-
lışmak için başvuran ulusal ve uluslararası araştırmacı akademisyenlerden oluşturulur. Bu grup-
lar, Merkez tarafından düzenlenecek yönergelere bağlı olarak çalışmaları yürütürler.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışma ve araştırmalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE TRAVMA ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ŸÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalış-

maları 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; Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Haliç Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocuk, kadın, yaşlı ve diğer kırılgan gruplara mensup bireylere yönelen her türlü

şiddet ve şiddetin yarattığı travma konularında çalışmalar yürütmek.
b) Şiddet mağdurlarına yönelik müdahale yöntemleri konusunda araştırmalar yapmak.
c) Şiddet nedeniyle oluşan travmanın sağaltılmasında etkin yöntemler geliştirmek.
ç) Şiddet ve travmayla ilişkili olarak saha araştırmalarından elde edilen bulguların öğ-

rencilerin ve uzmanların eğitiminde kullanmak ve uluslararası düzeyde yayımlamak.
d) Kırılgan grupların korunması ve psikolojik olarak güçlendirecek sosyal politikalar

geliştirilmesine katkıda bulunmak.
e) Şiddetin ortaya çıkmasındaki temel sebeplerin araştırılarak önlenmesine yönelik araş-

tırmalar yapmak.
f) Şiddet ve travma alanında faaliyetlerde bulunmak üzere ulusal ve uluslararası anlaş-

malar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar ve araştırmalar yapmak.
g) Suça sürüklenen çocukların suça sürüklenmesinde risk faktörlerini belirleyerek ön-

leyici çalışmalar yapmak.
ğ) Ülkemizdeki şiddet suçlarına yönelik endeksler geliştirmek, hazırlamak ve sürekli

olarak güncel tutmak.
h) Şiddet ve travma ile ilgili farkındalığı oluşturacak çalışmalar yapmak ve ülke çapında

bilinçlenmeye katkıda bulunmak.
ı) Çocuk koruma stratejileri kapsamında etkin modeller tasarlamak ve ilgili kamu kurum

ve kuruluşlarıyla politika geliştirilmesine destek olmak.
i) Şiddet ve travma ile ilişkili alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik, eğitim

ve sertifika programları düzenlemek.
j) Şiddet ve travma ile ilişkili üniversite öğrencilerinin bilinçlenmesi ve kendisini ge-

liştirmesi maksadıyla, yaygın kullanılan yazılımlar ve paket programlara ilişkin eğitimler ver-
mek ve sertifika programları düzenlemek.

k) Şiddet ve travma ile ilgili alanlara ilişkin olarak ulusal veya uluslararası alanda kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yapılan proje çağrılarına iştirak etmek.

l) Yurt içinde veya yurt dışında üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, kamu
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üretilmesini sağlamak, da-
nışmanlık hizmetleri sunmak.

m) Şiddet ve travma ile ilişkili olarak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştır-
maları ve uygulamaları desteklemek, akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans
ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak ve akademik yayınları teşvik
etmek.

n) Yukarıda sayılan araştırma ve çalışmalar kapsamında ortaya çıkan bilgiler ve eldeki
verilerle politika yapıcılara raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür ve
müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekâlet eder. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri ve koordinasyonu sağlamak.
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Yıllık çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kuru-

lunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve de-
netlemek.

d) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konuyla ilgili Üniver-

site öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üye-
den oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim
Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayiniyle ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.
c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
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e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek, bu
konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak-
laşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün, Merkez yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-
lamak.

Danışma Kurulu
MADDE 11– (1) Danışma Kurulu, Müdür ile Üniversiteye bağlı birimlerden veya is-

tekleri halinde dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve
kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla dokuz üyeden
oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlen-
dirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulun-

mak.
c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Alt çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-

ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma bi-
rimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona
erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.
(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-

tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK BÖLGE ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştır-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İBÜSBAM): İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda; böl-

gesel ve uluslararası boyutta cereyan eden siyasal, ekonomik, sosyal, hukuki gelişmeleri, gü-
venlik ve savunma meselelerini, bölgesel sorunlar ile çatışma ve iş birliği alanlarını multi-di-
sipliner bir yaklaşımla ele alarak etkili ve faydalı çözümler üreten akademik çalışmalar ortaya
koymak ve yeni bilgiler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgesel ve uluslararası ilişkilerin temel aktörleri olan devletler ile günümüzde önemi

gittikçe artan uluslararası örgütlerin siyasal, ekonomik, sosyal, güvenlik ve savunma açısından
uluslararası ilişkilerdeki tesirlerini araştırmak ve değerlendirmek.

b) Jeostratejik ve jeopolitik anlamda ülkelerin genel siyasetleri ile bölgeselleşme olgu-
larını çeşitli boyutlarıyla irdelemek; globalleşmenin yanı sıra Avrupa, Kuzey ve Güney Ame-
rika, Asya-Pasifik, Ortadoğu coğrafyalarındaki bölgesel olayları yakından izlemek; dünya si-
yasetine etki eden devletlerin bölgesel olarak ekonomik ve siyasal anlamda hedeflerini ve uzun
ömürlü politikalarını analiz etmek, bunlarla ilgili akademik öngörülerde bulunmak.

c) Ülkemizi ilgilendiren evrensel nitelikli hukuki, siyasi, iktisadi meseleler üzerinde
Merkezin amacı doğrultusunda akademik çalışmalar yapmak.
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ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği
olanaklarını araştırmak, ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını ilgili ka-
mu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile araştırmacıların yararına
sunmak.

d) Merkezin faaliyet alanlarındaki konular ile ilgili kapsamlı bir arşiv ve dokümantas-
yon merkezi oluşturmak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz
basım ve yayımını yapmak; bilimsel çevreleri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla teorik
ve uygulamalı eğitim programları, sempozyum, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek
ve yürütmek; uluslararası güncel meselelere ilişkin politika önerileri oluşturulmasına katkıda
bulunmak.

f) Merkezin amacına uygun ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya hazırlatmak,
projeye ait planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversiteler,
eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer stratejik araş-
tırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

ğ) Rektörlükçe Merkezin amacına uygun verilen 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, Rektör tarafından üç yıl için Üniversitenin tam zamanlı öğre-

tim üyeleri arasından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da
görevi sona erer. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâletin altı
ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve
denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürü-

tülmesini, geliştirilmesini sağlamak ve Merkezin işleyişini denetlemek.
b) Merkezin amacı çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak,

faaliyetler planlamak ve çalışmalar yapmak.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların günde-

mini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.
e) Merkezin yıllık bütçe taslaklarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim

Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün teklifi ile Rektör tarafından

görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ay-
rılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine aynı usulle yenileri
görevlendirilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğun-
luğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili kurs, sertifika ve benzeri programlarda görevlendiri-

lecek öğretim elemanlarını ve iş birliği yapılacak Üniversite birimlerini belirlemek.
c) Merkezin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler ile yapacağı

iş birliğine yönelik esasları tespit etmek.
ç) Merkez bünyesinde yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin be-

delini belirlemek.
d) Merkezin yıllık bütçe taslaklarını ve faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağla-

mak.
e) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektöre öneri-

lerde bulunmak.
f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar

yürüten Üniversitenin ya da istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile kamu
ya da özel kurum ve kuruluşlarda görev yapan/yapmış uzman kişiler arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en az üç, en çok yedi
kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna baş-
kanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, olağan olarak yılda iki kez, Müdürün gerekli gördüğü hallerde ise
olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin vizyon ve misyonu çerçevesinde etkili hizmet üretmesine imkân sağla-

mak.
c) Merkezin yapmış olduğu faaliyetlerin uzun vadede yararlı olması için değerlendir-

meler yapmak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Müdüre sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

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

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

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

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6892 

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

 
 6909 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK DUVARI (FİREWALL) VE LİSANSI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Güvenlik Duvarı (Firewall) ve Lisansının kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 12.08.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
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PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2021-2022 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alım İşi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2021/431528 

1-İdarenin 

a) Adresi : Orhaniye Mah. 123340 Sok. No: 63   42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2-İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2021/2022 Kampanya döneminde 140 gün süre ile 

(±%20 toleranslı Pancar Analiz Laboratuvarında 45.000 

(Kırk beş bin) araçta (±%20 toleranslı), 45.000 (Kırk beş 

bin) adet analiz yapılması işidir. İşlerin ayrıntıları teknik 

şartnamelerde belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı Yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden itibaren 140 (yüzkırk) (±%20 

toleranslı) takvim günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Orhaniye Mah. 

123340 Sok. No: 63   42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve Saati : 13/08/2021 Cuma günü, saat 14:00 

4-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Orhaniye Mah. 123340 Sok. No: 63   42600 

Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir. 

4.2. 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-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

7-Diğer Hususlar 

7.1. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (13.08.2021) fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (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. 
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ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız “Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizlenmesi işi” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2021/436443 

1-İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2-İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kastamonu Şeker Fabrikasında mevcut 2 (iki) adet 

Toprak Çamur Havuzunun hafriyatının yapılarak 

istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, çıkan 

yaklaşık 17400 m3 hafriyatın idarenin (Fabrika sahası 

dışında veya içeresinde) göstereceği yaklaşık 5000 mt 

mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye 

edilmesi işi ile, betonarme yapıdaki (dört duvarı ve 

tabanı dahil) 2 (iki) adet folşe havuzunun içinde bulunan 

yaklaşık 1120 m3 hafriyatın yukarıda bahsedilen toprak 

döküm yerine nakledilmesi ve tesviye işidir. 

b) Yapılacağı Yer : T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanması ve işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanılmasına müteakip; en fazla 20 (yirmi ) takvim 

günüdür. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 13.08.2021 Saat 11.00 

4-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde 

sorumlu tutulamaz. 

5-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

8-İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2021/430605 
1-İdarenin 
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik Posta Adresi : - 
2-İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: 2021/2022 Kampanya 

döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı vb. 
işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım 
yerlerine belirli aralıklara taşınması, işletme malzemeleri 
ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan atıkların 
biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere taşınması, tarif 
edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha yolunun 
hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin 
yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen 
yerlere dökülmesi işleridir. 

  Miktarı ve türü: Kampanya süresi olan ±%20 toleranslı 
80 Gün boyunca 1 adet lastik tekerlekli yükleyici kepçe 
(en az 150 HP, Bakımlı, 15 yaşından küçük) ve 2 adet 
damperli kamyon (15 ton taşıma kapasiteli, 10 yaşından 
küçük) ile Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 
84.500 ton) işi. (Kepçe için 4 İş Makinesi Operatörü, 
Kamyonlar için 7 Şoför olmak üzere 11 personel ile 
yapılacaktır) 

b) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 80 (±%20 toleranslı) 

takvim günü. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 12.08.2021 Saat 11:00 
4-İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır 

8-İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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ŞOFÖRÜ İLE BİRLİKTE 4X4 ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
Şoförü ile Birlikte 4x4 Araç Kiralama Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2021/421675  
1- İdarenin 
a) Adresi : TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
   Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 

Çan/ÇANAKKALE  
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0286 416 20 01 Faks: 0286 416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr  
d) İnternet adresi: : www.cli.gov.tr. 
2- İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

bünyesinde ve görevlendireceği yerlerde çalıştırılmak üzere 
12 ay süresince toplam 7.637 vardiya 417.475 km 
üzerinden, 13 adet 4x4 pikap araç ve 25 personelden oluşan 
Şoförlü Araç Kiralama hizmet alımı işidir. 

b) İşin Yapılacağı Yer : TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
Çan/ÇANAKKALE 

3- İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Müdürlüğü - Eğitim (Toplantı Salonu) 
c) Tarihi ve Saati : 18/08/2021 Çarşamba günü saat 14:00 
d) Dosya No : 939-KÇLİ/2021-820 
4- İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE adresinde 

görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan 
Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82” 
nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
Doküman alıcı ödemeli şeklide, posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın 
alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik 
numarası bilgisini de içeren talep yazısının ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta 
yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir 
şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak 
kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- Teklifler 18/08/2021 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
Geçici Teminat vereceklerdir. 

7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
10- İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliyle her bir iş 
kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 

ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM, ONARIMI VE 

MAKİNELERLE SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞLERİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız merkez pancar alım kantarında ve bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri kantarlarında 

bulunan seyyar ve sabit pancar boşaltma makinelerinin bakım, onarımı ve makinelerle silolara 

pancar boşaltılması işleri ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alım Yönetmeliğimiz esasları 

dahilinde kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. 

Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2021/423043 

1-İdarenin 

a) Adresi : Şeker Mah. Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 

c) Elektronik posta adresi : eskisehirseker@turkseker.gov.tr 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinelerinin Bakım, Onarımı ve Makinelerle Silolara 

Pancar Boşaltılması işleri. 

  (İşin detayı İhale dokümanı oluşturan belgelerde 

düzenlenmiştir.) 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Merkez ve 

  Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar alım kantarları. 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip idarece belirlenecek 

Tarihlerde. 

d) İşin süresi : Hizmetin yapılacağı yer itibariyle değişiklik göstermekte 

olup; tahmini süreler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 12.08.2021 Perşembe günü, Saat 14:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.2. Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, 

4.1.3. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.4. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.5. Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

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

4.2.1. İş deneyim belgeleri; 

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer 

işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loader ve 

Dozer) ile yapılan hafriyat işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7-İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 

KDV Dahil 118,00 TL. bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler 12.08.2021 Perşembe günü, Saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir 

Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İhale kısmi teklife açıktır. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde 

vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi 

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 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13-İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6869/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2021/430817 

1-İdarenin  

a) adresi  : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/MALATYA

b) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

c) elektronik posta adresi (varsa) :  

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı : 2021 / 2022 Kampanya Döneminde Fabrikamız 

Sahasında bulunan Elektrikli 4 Ad. Seyyar Pancar 

Boşaltma Makineleri ile +/- % 20 Toleranslı 

300.000 Ton, 1 Adet Sabit Pancar Boşaltma 

Makinesi ile +/- % 20 Toleranslı 220.000 Ton 

pancarın silolara boşaltılması ve atık toprağın 

taşınması hizmetinin yürütülmesi;  

b) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası  

c) işin süresi : 01/09/2021 - 31/12/2021 Tarihler Arası  

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) tarihi ve saati : 12/08/2021 Saat : 14.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 

ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.1.7-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi. 

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

4.2.1.İş deneyim belgeleri:  
 İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az 
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,  

4.2.2- İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 
 İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en 

az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 
aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

 Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

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

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12-İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 6835/1-1 
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UZUN KONÇLU MADENCİ ÇİZMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İhtiyacı Olarak Uzun Konçlu Madenci Çizmesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Olacaktır. 

İhale Kayıt No : 2021/436717 

1-İdarenin: 

a) Adresi : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak  

No: 2   67090/ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 372 259 40 00 (30 HAT) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2-İhale Konusu Malın : Madenci Çizmesi Alımı 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Uzun Konçlu Madenci Çizmesi 9.150 Çift 

b) Teslim Yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Bülent Ecevit Caddesindeki Türkiye Taş Kömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarları ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün 

de teslim edilecektir 

3-İhalenin: 

a)Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 23.08.2021 Pazartesi günü Saat 15.00 

c) Dosya No : 2131203 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

4.2.1. Teknik şartnamede istenen belgeler 

4.2.2. İstekli firmalar kısa ve uzun konçlu çizmelere ilişkin tasarım ve kategoriyi içeren 

güncel (vizeli)TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ile 2016/425 

(EU) KKD Yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme Sertifikasının aslını, aslı yerine ihaleden önce 

İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen 

suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu 

belgelerde, teklif edilen çizme modelinin ismi geçmelidir. 

4.2.3. İstekli firmalar TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.2.4. İstekli firmalar çizmenin kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik) şekilde 

dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Çizme malzemesi kullanıcının sağlık ve hijyenine zararlı 

olmayacaktır. İstekliler teklif ekinde çizmeler için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı 

kimyasal salınımında bulunmadığına dair 1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH 

Sertifikasını veya beyanını teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.2.5. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri ekinde 

vereceklerdir. 

4.2.6. Firmalar teklifleriyle ilgili olarak 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

5-Firmalar teklifleri ile birlikte görünüş, şekil, rahatsız edici koku, işaretleme, vb. yönden 

incelenmek üzere 41, 42, 43, 44 ayak numaralı birer çift çizme numunesi vereceklerdir. Aksi 

halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6.1. Bu ihalede yerli malına %15 fiyat avantajı sağlanacaktır. Fiyat avantajından yararlanmak 

isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli 

malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

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

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak grup toplamında en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

7-İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 
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8-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9-Teklifler, en geç 23.08.2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine 

verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 6951/1-1 

—— • —— 

MADENCİ İŞ PANTOLONU VE MADENCİ ELBİSESİ (TAKIM) ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İhtiyacı Olarak Madenci İş Pantolonu ve Madenci Elbisesi (Takım) Alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Olacaktır 

İhale Kayıt No : 2021/436695 

1-İdarenin: 

a) Adresi : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak   

No: 2   67090/ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 372 259 40 00 (30 HAT) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2-İhale Konusu Malın : Madenci İş Pantolonu ve Madenci Elbisesi (Takım) 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2.888 Adet Madenci Pantolonu 

  7.630 Takım Madenci İş Elbisesi 
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b) Teslim Yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günün 

de teslim edilecektir 

3-İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 23.08.2021 Pazartesi günü Saat 15.00 

c) Dosya No : 2131204 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

4.2.1. Teknik şartnamede istenen belgeler 

İstekli firma; bu ihale için kumaşı başka bir firmadan temin edecekse teklifinde bu 

durumu beyan edecek ve tedarikçi firmayla yaptığı sözleşmeyi (Sözleşmede kumaşın marka ve 

menşei ile tedarikçi firmanın isim, adres ve telefon numarası belirtilecek ve şartnamede belirtilen 

kumaşa ait tüm teknik özelliklerin (Tablo-2) sağlanacağı taahhüt edilecektir.) ve TURKAK onaylı 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesini(aslı veya noter suretini) teklifiyle birlikte 

verecektir. Bu madde hükümlerini sağlamayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6-İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. İstekliler her iki kaleme ayrı ayrı teklif 

vereceklerdir. 

7-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif iki kalemin toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

8-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad. ) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9-Teklifler, en geç 23.08.2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine 

verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 6952/1-1 
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DÜZELTME (ZEYİLNAME) İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:  

İhale adı X Ray Bagaj Arama Cihazı 

Kurum Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Telefon-Faks 0 372 257 47 98 - 0 372 251 19 00 

İhale kayıt numarası 2021 / 420257 

İhale türü 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında

Açık İhale Usulü 

İhalenin yeri :
TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi

No:125 ZONGULDAK. 

Düzeltmeye konu gazete : Resmi Gazete 

Düzeltmeye konu ilan tarihi :
27/07/2021 tarih ve 31550 sayılı Resmi Gazetenin 51. ve 

52. sayfaları 

Yenilenen ihale tarihi : 25/08/2021 Çarşamba Saat: 15:00 

Zeyilname konusu 
İhale tarihi değişimi ve aşağıda ayrıntılı yer alan ihale

dokümanı maddeleri düzeltilmiştir. 

05/08/2021 tarihinde yapılacak olan X ray bagaj arama cihazı ihalesine ait idari 

şartnamenin 35., 59. ve 62. maddeleri aşağıdaki şekilde, ihale tarihi de 25/08/2021 Çarşamba Saat 

15:00 olarak değiştirilmiştir. 

Tekliflerin hazırlanmasında; ihale tarihi ve aşağıda güncellenen idari şartname maddeleri 

dikkate alınması gerekmektedir. 

İdari Şartname 35. maddesine eklenecek maddeler; 

Madde 35.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.  

35.5.1. Yerli malı teklif eden yerli istekliye % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 

teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli 

isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı 

belgesini/belgelerini sunması zorunludur.  

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

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

sunacaklardır. 

İdari Şartnamenin; 

Madde 59.1. - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır.  

Madde 62. – İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamı için % 15 (yüzde onbeş) oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

 6987/1-1 
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ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI YARDIMCI İŞÇİLİK HİZMET ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde ŞEKER AMBARI ve MALZEME 

AMBARI YARDIMCI İŞÇİLİK HİZMETİ hizmet alım ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 
ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/436147 
1-İdarenin 
a-) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 
b-) Telefon No : 0 354 441 10 10 
c-) Faks No : 0 354 441 10 18 
2-İhale Konusu Malın 
a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2021 - 2022 Kampanya döneminde: 
Şeker Ambarı Yardımcı İşçilik Hizmeti: 
Üretimden gelen kristal şekerin Şeker Ambarlarına istiflenmesi ve istiflenen şekerin satışı, 

stok da bulunan eski ve yeni şekerlerin satışı, stok da bulunan eski ve yeni şekerin tahmil-tahliye 
ve yüklemesi işlerine nezaret edecekler, yüklenici firmaların tonaj takipleri ve başka depolara 
yapılan sevkiyatların tonaj takipleri, plaka ve ruhsat kontrolleri, evrak takibi, yazışmaların takibi, 
kapı kâğıtlarının kontrol ve takibi işlerinde, ayrıca Şeker Ambar Şefinin ve İstif Tanzim 
Ustalarının vereceği diğer işlerin takip ve kontrolünde görevlendirileceklerdir. 

Malzeme Ambarı Yardımcı İşçilik Hizmeti: 
Malzeme Ambarında kampanya süresi boyunca görevlendirilecek olup, Malzeme Ambar 

Şefi ve İstif Tanzim Ustalarının talimatları doğrultusunda çalışacaklardır. 
2 Kişi Malzeme Tahmil Tahliyesinde Çalıştırılacak 
1 Kişi Melas Dolumunda Çalıştırılacak 
1 Kişi Kantarda Çalıştırılacak 
Şeker Ambarı Şefliğinde 3 personel ± 20 toleranslı 120 gün Malzeme Ambarı Şefliğinde 
4 personel +- 20 toleranslı 120 gün olmak üzere toplam 7 Personel ile Şeker ve Malzeme 

Ambarı Yardımcı İşçilik Hizmeti işidir. 
Diğer hususlar Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
b-)Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 
c-) İşin Süresi : İşe Başlanmasını Müteakip 120 takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b-) Tarihi ve Saati : 18.08.2021 - Saat 14:30 
4-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüztürklirası) 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-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

7-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. 

 6939/1/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Dönemi ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ 

HİZMETİ işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/436173 

1-İdarenin 

a-) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat 

b-) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c-) Faks No : 0 354 441 10 18 

2-İhale Konusu Malın 

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası 2021 / 2022 Kampanya 

döneminde 1 Çevre Mühendisi, 5 İşçi olmak üzere toplam 

6 kişi tarafından ( ± %20 toleranslı) 110 takvim günü 

süresince Fabrikamızın ATIKSU ARITIM TESİSİNİN 

İŞLETİLMESİ ve tüm temizlik işlerinin yapılması 

hizmeti işidir. 

b-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c-) İşin Süresi : Yozgat Şeker Fabrikası 2021/2022 kampanya dönemidir. 

( ± 20 toleranslı 110 gün) 

3-İhalenin 

a-) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b-) Tarihi ve Saati : 19.08.2021 - Saat 14:30 

4-İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/ 

Yozgat) adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüztürklirası) 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-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7-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. 

 6939/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 

Türk Ceza Kanunu'nun 191. inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 yıl süre ile tedavi ve 
denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına" kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan 
Müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası

1 2021/35 Ç DS 2021/6111 Naime EKEN 
Tedavi ve Denetimli 

serbestlik tedbiri

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No: 4 Seyhan/ADANA Telefon: 0 (322) 352 09 00 Dahil 

 6949/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ili sınırları dahilinde sahip 

olduğu ARİ/TPO/K/M40-c1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Bozhüyük-15, 16 
ve 17 kuyularının lokasyon sahası, havuz ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç 
haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 
üzerinde Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Adıyaman ili, 
Merkez ilçesi, Bozhüyük köyü, Kepirde mevkii 816 no’lu parselin 17.946,65 m²’lik (mülkiyet) 
kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına 
karar verilmesi için 27.07.2021 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6915/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz MSSF, Tiyatro Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 
2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı 
kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve 
esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama 
Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde MSSF Dekanlığına teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 
posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 02.08.2021 
Son başvuru tarihi : 16.08.2021 
Ön değerlendirme tarihi : 18.08.2021 (Sonuçlar http://web3.bilkent.edu.tr/theatre/ adresinde 

yayınlanacaktır.) 
Giriş sınav tarihi : 23.08.2021 
Sonuç açıklama tarihi : 24.08.2021 
FAKÜLTE : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 
BÖLÜM : Tiyatro Bölümü 
AKADEMİK UNVANI : Öğretim Görevlisi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Fiziksel tiyatro ve/veya modern dans alanında uluslararası bir 

kariyere sahip olmak. En az yüksek lisans derecesine sahip olmak. Tiyatro müfredatı içindeki 
hareket ve dans derslerini İngilizce olarak verebilecek düzeyde yabancı dil biliyor olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 6950/1-1 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci 

maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS 
(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 

Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır. 

NO UNVANI 
KADRO 

ADEDİ 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 1 
2020 

KPSS P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - 

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının 

birinden mezun olmak. En az 15 (on beş) yıl mesleki 

deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 10 

(on) yıl Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak 

çalışmış olmak ve Ameliyathane Hemşireliği eğitim 

sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek. 

2 Hemşire 1 
2020 

KPSS P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - 

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının 

birinden mezun olmak. En az 10 (on) yıl mesleki 

deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 5 

(beş) yıl Kardiyoloji Servisinde Hemşire olarak 

çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. 

3 Hemşire 1 
2020 

KPSS P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - 

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının 

birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl Koroner 

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış 

olmak ve bunu belgelendirmek. 

4 Hemşire 1 
2020 

KPSS P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - 

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının 

birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki 

deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 
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5 Hemşire 1 
2020 

KPSS P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - 

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının 

birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki 

deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 

6 Hemşire 1 
2020 

KPSS P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - 

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının 

birinden mezun olmak. Neonatal Resüsitasyon 

Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak. En az 

3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

7 Hemşire 1 
2020 

KPSS P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - 

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık 

Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının 

birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki 

deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 

8 Hemşire 12 
2020 

KPSS P3 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi 

lisans programından mezun olmak. Sağlık Bakanlığı 

Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip 

olmak veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde 

Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu 

belgelendirmek 

9 Hemşire 12 
2020 

KPSS P3 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi 

lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl 

mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. 

 

10 Biyolog 1 
2020 

KPSS P3 

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler 

Biyoloji lisans programından mezun olmak. 

TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm 

Belirsizliği (Deney Laboratuvarları için) Eğitimi 

Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. 

11 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

2020 

KPSS P93 

Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun 

olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve 

Ölçüm Belirsizliği (Deney Laboratuvarları için) 

Eğitimi belgesine sahip olmak ve bunu 

belgelendirmek. 
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12 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

2020 

KPSS P93 

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans 

programından mezun olmak. 

13 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

2020 

KPSS P93 

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans 

programından mezun olmak. En az 5 (beş) yıl 

mesleki deneyimi olmak ve bunları belgelendirmek. 

14 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

2020 

KPSS P93 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans 

programından mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin 

İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Kalibrasyon 

Laboratuvarları için) Eğitim Belgesine sahip olmak 

ve bunu belgelendirmek. 

15 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

2020 

KPSS P93 

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, 

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, 

Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil 

Yardım önlisans programlarının birinden mezun 

olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Transport Ventilatör, 

Defibrilatör, Monitör ve E.K.G. Cihazı eğitim 

sertifikalarına sahip olmak. En az 3 (üç) yıl 

Ambulans mesleki deneyimi olmak ve bunu 

belgelendirmek. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR  

Genel Şartlar:  

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

şartları taşımak.  

- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans 

mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas 

alınacaktır. 

Özel Şartlar:  

- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.  

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olması.  

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.  

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler 

yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI  

- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde yapılabilecektir. 

- Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli 

evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 

Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

pozisyona başvuru yapamayacaktır. 

- Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk 

kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona 

başvurma vb.) 

- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. 

İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru 

yapamayacaktır. 

- Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS 

kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu 

Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru 

yapabileceklerdir. 

- Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek 

kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI 

çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul 

edilmeyecektir. 

- Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul 

edilmeyecektir. 

- Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme 

yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan 

başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi 

belirlenecektir. 

- Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI  

- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, 

başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. 

- İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. 

ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları 

taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır. 

- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 

olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM 

İlan ile ilgili sorular için; 0(286) 218 00 18 - Dahili: 10122 - 10121 - 10123 - 10132 - 

10120 - 10119 6884/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1-Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar 

uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü 

sınava girmemiş adayların; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK 

tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. 

2-Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, 

atanma.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi 

üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat 

aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF 

formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel 

Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

3-Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, atanma.firat.edu.tr 

adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim 

Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından 

online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında 

hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

4-Doktor Öğretim Üyesi kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, 

atanma.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi 

üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat 

aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF 

formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel 

Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

5-Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel 

dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz 

sayılacaktır. 
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BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak. 

Matematik eğitimi alanında üst düzey düşünme 

becerileri ve özel yetenekli öğrenciler konularında 

çalışmaları bulunmak. 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanında yapmış olmak. Aile terapilerinde genogram 

ve göç ve uyum konularında çalışmaları bulunmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yapı Profesör 1 1 
Betonun Kırılma Mekaniği ve Çevre Dostu Beton 

konularında akademik çalışmalar yapmış olmak 

Hidrolik Doçent 1 1 

Doktorasını İnşaat Mühendisliği Hidrolik bilim dalında 

yapmış olmak ve çevresel hidrolik alanında 

çalışmaları bulunmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 
Bina Bilgisi Doçent 1 1 

Binalarda ısı yalıtımı ve doğal havalandırma 

konularında çalışmaları olmak 

Teknoloji 

Fakültesi 

Adli Bilişim 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 

doçentliğini almış olmak. Ağ adli bilişimi, ses adli 

bilişimi ve mobil adli bilişim alanında çalışmaları 

bulunmak 

Kontrol 

Sistemleri 
Doçent 1 1 

Mekatronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış 

olmak. Biyomimetik Robotların Tasarımı/Kontrolü ve 

Yapay Öğrenme konularında çalışmaları bulunmak 

Yazılım 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 

doçentliğini almış olmak. Derin Öğrenme alanında 

çalışmaları bulunmak 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Spor Yönetim 

Bilimleri 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora 

yapmış olmak. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

lisans öğretim programı üzerine çalışmaları 

bulunmak. 

Rekreasyon 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek 

Lisans ve Doktora yapmış olmak. Rekreasyonel 

faaliyet, fiziksel aktivite ve engelliler konusunda 

çalışmaları bulunmak. 
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Tıp Fakültesi 

Nükleer Tıp Profesör 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. En az 

iki yıl tıp fakültesinde ders vermiş olmak. 

İç Hastalıkları 

(Onkoloji) 
Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. En az 

iki yıl tıp fakültesinde ders vermiş olmak. 

Aile Hekimliği Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. En az 

iki yıl tıp fakültesinde ders vermiş olmak. 

Psikiyatri Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. En az 

iki yıl tıp fakültesinde ders vermiş olmak. 

Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. En az 

iki yıl tıp fakültesinde ders vermiş olmak. 

Dermatopatoloji konusunda deneyimli olmak 

Göz 

Hastalıkları 

Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. En az 

iki yıl tıp fakültesinde ders vermiş olmak. Üveit ve 

ocüloplasti konusunda eğitimli olmak 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Göz hastalıkları uzmanı olmak. Deney hayvanları 

kullanım belgesine sahip olmak. Glokom Filtrasyon 

cerrahisinde yara iyileşmesi üzerine deneysel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Doçent 1 1 
Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. En az 

iki yıl tıp fakültesinde ders vermiş olmak. 

Çocuk 

Cerrahisi 
Doçent 1 1 

Doçentlik unvanını ilgili alandan almış olmak. En az 

iki yıl tıp fakültesinde ders vermiş olmak. 

Anesteziyoloji 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. 

Deney hayvanları kullanım belgesine sahip olmak. 

Temel İyi Klinik uygulamalar eğitimi almış olmak. 

Yoğun Bakımda immuno nütrisyon uygulamaları 

üzerine çalışmaları bulunmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Ebelik 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 
Ebelik bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak 

Diyetetik 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Yüksek lisans ve doktorasını Diyetetik alanında 

yapmış olmak. Anne ve çocuk beslenmesi 

konularında çalışmaları bulunmak. 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 

Uçak Bakım ve 

Onarım 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık Fakültesi 

mezunu olmak. Doktorasını Uçak Gövde Motor 

alanında yapmış olmak. Gaz türbinli uçak motorları 

konusunda çalışmaları bulunmak. 

 6837/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 
üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi" ile "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" in 8’ inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i 
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate 
alınır.) ile YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınav puanının yüzde 30 (otuz)’unun (YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 10 (on) 
katı aday belirlenecektir. Rektörlüğümüz tarafından 02.09.2021 - 06.09.2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen 
pozisyonlar için toplam 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Kıdemli Yazılım Uzmanı 1 Kişi (3 katına kadar) 
Yazılım ve Devops Uzmanı 3 Kişi (2 katına kadar) 

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır. 
1) GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması. 
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 Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara 
başvuru yapabileceklerdir.) 

ç) 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 dikkate alınır.) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. 
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript 
belgesi veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.) 

e) "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 hususları kabul etmek. 
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2) ÖZEL ŞARTLAR 
KIDEMLİ YAZILIM UZMANI, TAM ZAMANLI 3 KATINA KADAR (1 KİŞİ) 
Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olan, 

teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olan 
aşağıdaki bilgi ve tecrübelere vakıf; 

Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak. 
Belgelemek şartıyla, herhangi bir yükseköğretim kurumu bünyesinde kullanılmak üzere 

Öğrenci Bilgi Sistemi ve Ders Bilgi Paketi, Diploma/Transkript e-devlet entegrasyonları benzeri 
yükseköğretim kurumlarına has bilgi sistemleri projelerinde yönetici ve/veya proje çalışanı olarak 
en az 3 (üç) yıl boyunca görev almak. 

.Net 5 framework ve C# programlama dili ile nesne yönelimli programlamaya uygun en 
az bir kurumsal uygulama geliştirmiş olmak. 

Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak. 
MVC ve diğer tasarım desenleri konusuna iyi derecede hakim olmak. 
Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak. 
Birim test, entegrasyon ve ara yüz testleri hakkında tecrübe sahibi olmak. 
Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde proje 

yönetmiş olmak. 
Proje yönetim araçlarını etkileşimli bir şekilde kullanabilmek ve dokümantasyona (wiki, 

readme, kod yorumları vb.) önem vermek. 
UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb...) hakkında bilgi sahibi olmak. 
Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans 

ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak. 
İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve 

prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 
SOA ve MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak. 
Tercihen, aşağıdaki tecrübelere sahip olmak: 
Docker sanallaştırma aracı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak. 
Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak. 
En az orta ölçekli üç projede çalışmış ve projeyi tamamlamış olmak. 
YAZILIM VE DEVOPS UZMANI, TAM ZAMANLI 2 KATINA KADAR (3 KİŞİ) 
Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olan, 

teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olan 
aşağıdaki bilgi ve tecrübelere vakıf; 

.NET 5 ve diğer Microsoft Yazılım Geliştirme ürünlerinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi 
olmak (C#, Entity Framework, WCF, LinQ, v.b.). 

PostgreSQL veya Microsoft SQL veri tabanlarından en az birisi ile SQL sorgulama dili 
kullanılarak uygulama geliştirmiş olmak. 

Unix/Linux Sunucu İşletim Sistemlerinde bilgi sahibi olmak. 
Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak. 
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Açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili olarak kurulum konfigürasyon sorun çözümleme 
konularında tecrübe sahibi olmak. 

Tercihen, aşağıdaki tecrübelere sahip olmak:  
Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak. 
Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, güvenli yazılım geliştirme ve yazılım yönetimi 

süreçleri konularında bilgi sahibi olmak (UML diagramları). 
Çok katmanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, 

REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 
Responsive uygulama geliştirme konusunda ve ön yüz (frontend) geliştirme teknolojileri 

(JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML, Bootstrap v.b.) 
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
En az orta ölçekli iki projede çalışmış ve projeyi tamamlamış olmak. 
Kubernetes ve docker teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak. 
Linux Shell Scripting bilgisine sahip olmak. 
3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER: 
Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak 

pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini 
tamamlaması gerekmektedir. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden 
fazla pozisyona başvuru kabul edilmez. 

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
alınacaktır. Tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile müracaat edilen alanın 
uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleştirilemez. 

Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS 
puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) 

Adayların ÜDS/YDS puanını gösterir belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İlgili 
puanların olmaması durumunda bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen 
ÜDS/YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. Belge ibraz etmeyenlerin 
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir. 

Adayların Yazılım Geliştirme Konularındaki mesleki deneyimine ait kaşe ve ıslak imza 
ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeleri sisteme taratılarak yüklenecektir. (Belgelerin 
doğrulanması için belgeleri imzalayan kişilerin iletişim adresleri de belgelere yazılmalıdır. 
Ayrıca, mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate 
alınır.) 

Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü 
amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu 
belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekir. 

Adayların her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren 
belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen 
nitelikler zorunlu şartlardır ve adayların şartları taşıdığını belgelendirmesi mecburidir. 

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV) sisteme yüklemesi gerekecektir. 
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Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra görevli personeller tarafından başvuru evrakları   

on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak eksik veya hatalı evrak yüklenmesi durumunda 

başvurusu red edilecektir. "Başvurularım" ekranından adayların başvurularının onaylanıp 

onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Kabul 

Edildi" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmaz. 

Başvuruları reddedilen adaylar eksik belge ve evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde 

tekrar başvuru yapabileceklerdir. 

Başvuru işlemleri 02.08.2021 – 16.08.2021 tarihleri arasında yapılır. 

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM 

tarafından yapılan 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde 

otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 

adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan 

başlanarak, ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on 

(10) katı aday sınava çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday 

olması durumunda, bu adayların tamamı Sözlü/Uygulamalı olarak yapılacak olan sınava kabul 

edilecektir. 

Başvuru sonuçları başvuru bitim tarihi itibariyle en geç onbeş (15) iş günü içerisinde 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personel.gazi.edu.tr) 

ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Açılan pozisyonlar ile sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak olan aday sayıları aşağıda 

verilmiştir.  

Kıdemli Yazılım Uzmanı 10 (on) Aday 

Yazılım ve Devops Uzmanı 30 (otuz) Aday 

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar Sözlü/Uygulamalı 

sınava tabi tutulacaktır. 

Sözlü/Uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. 

Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan 

edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır. Her adaya mesleki 

bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçme amaçlı 10 soru sorulacak ve cevapları yazılı ve görüntülü 

olarak kayıt altına alınacaktır. 

Sözlü/Uygulamalı sınav 02.09.2021 - 06.09.2021 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi 

Merkez Yerleşkesinde yapılacaktır. Adayların hangi gün ve hangi saatte Sözlü/Uygulamalı sınava 

katılacağını gösterir listeler sınav tarihinden en az 1 hafta önce Gazi Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığının resmi web sayfasında (http://personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ 

mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA 

Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan 

alması şarttır. 

Sözlü/Uygulamalı sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar 

sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve 

yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır. 
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Başarılı olan adaylara ait listeler Üniversitemiz internet sitesi www.gazi.edu.tr adresinden 

yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü 

içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 

(on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve 

istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 

bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 

edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. 

Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

7) İŞE BAŞLAMA 

Sınav sonucu ilan edilen listede asil olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde 

sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere elektronik ortamda 

başvuru formuna eklenen belgelerin asılları ve istenilen belgeler ile birlikte Gazi Üniversitesi 

Rektörlüğü 06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle/ANKARA 

adresinde bulunan Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. 

8) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET 

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir 

ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme 

ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 

istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen 

sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme 

yapmaya yetkilidir. 

9) DİĞER HUSUSLAR 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 

bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 

edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında 

işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin) 

Telefon : 0 (312) 202 22 00 

E-Posta : bidb@gazi.edu.tr 

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Telefon : 0 (312) 202 24 08 

E-Posta : ozgur.inan@gazi.edu.tr - onursami@gazi.edu.tr 

 6895/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2021 – Sayı : 31556 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde 

belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 

inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 

Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 02.08.2021 

Son Başvuru Tarihi : 16.08.2021 

Akademik 

Birim Adı 

Bölüm / Anabilim Dalı / 

Program Adı ve Eğitim Dili
Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı
Özel Şartlar 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü, İngilizce 

Öğretmenliği Programı 

(İngilizce) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora Öğrenimini İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi 

Ya Da İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Alanlarından Birinde Tamamlamış 

Olmak. Üniversitelerin İngilizce 

Hazırlık Bölümlerinde En Az 5 Yıl 

Ders Verme Deneyimine Sahip 

Olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri Bölümü, 

Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri Programı 

(Türkçe) 

Profesör / 

Doçent /  

Doktor Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktorasını / Doçentliğini 

Bilgisayar Bilimleri Alanında 

Tamamlamış / Almış Olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri Bölümü, 

Matematik ve Bilgisayar 

Bilimleri Programı 

(Türkçe) 

Profesör / 

Doçent /  

Doktor Öğretim 

Üyesi 

1 

Doktorasını / Doçentliğini 

Uygulamalı Matematik Alanında 

Tamamlamış / Almış Olmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü, 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Programı (Türkçe) 

Profesör / 

Doçent /  

Doktor Öğretim 

Üyesi 

1 

Moleküler Kanser Biyolojisi 

Alanında Bilimsel Çalışmaları 

Bulunmak. 

Fen-

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Türk Dili ve 

Edebiyatı Programı 

(Türkçe) 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Doktora Öğrenimini Yeni Türk 

Edebiyatı Alanında Tamamlamış 

Olmak ve İlgili Alanda Bilimsel 

Çalışmaları ve Yayınları Olmak. 
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Genel Şartlar 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip 

olunması, 
2. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 

5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması, 
6. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 

tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 
Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 

“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 
Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler: 

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, 
yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı 

dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, e-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca 
haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini 

(çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, e-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri 
listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge, 
5. Resmi kuruma hitaben “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir 

e-Devletten alınacak barkotlu belge, 
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya 

e-Devletten alınacak barkotlu belgeler, 
7. Başvuru yapılacak kadro için özel şartlarda belirtilen ve alanında gereken süre kadar 

ders verme deneyimini, unvanını ve kıdem süresini gösterir çalışılan yerlerden alınacak onaylı 
çalışma belgesi.  

8. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 
puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 

kabul edilen sınav sonuç belgesi, 
Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler: 

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet 
basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 

dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 
başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen 

veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir. 
Evrak Teslim Adresi : T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu 

üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 
İletişim Telefon Numarası : (0212) 498 41 41 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere 
karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı 
yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen 
belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve 
eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) 

İlan Tarihi : 02.08.2021 
Son Başvuru Tarihi : 16.08.2021 
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 19.08.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 23.08.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 26.08.2021 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr  
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle 
Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral) 
(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / MYO Sekreterliği İle Görüşülmesi 

Gerekmektedir.) 
Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri: 
1. Mühendislik Fakültesi’nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy 

Yerleşkesi Adresi: 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul 
2. Eğitim Fakültesinin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Basın Ekspres 

Yerleşkesi Adresi: 
Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No: 11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul 
İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler: 

Akademik 

Birim Adı 

(Başvuru 

Yeri) 

Bölüm / 

Anabilim Dalı / 

Program Adı ve 

Eğitim Dili 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

ALES 

Puan 

Şartı 

Türü 

ALES 

Puan 

Şartı 

YDS / 

Eşdeğeri 

Puan 

Şartı 

Özel Şartlar 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim 

Bölümü, Okul 

Öncesi 

Öğretmenliği 

Programı (Türkçe) 

Arş. 

Gör. 
1 SÖZ 70 50 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Lisans Bölümü Mezunu Olmak. 

Okul Öncesi Ya Da Çocuk 

Gelişimi Alanlarından Birinde 

Tezli Yüksek Lisans veya 

Doktora Öğrenimine Devam 

Ediyor Olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü (Türkçe) 

Arş. 

Gör. 
1 EA 70 50 

Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak. 

Eğitim Yönetim ve Planlaması, 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, 

Planlaması ve Ekonomisi 

Alanlarından Birinde Tezli 

Yüksek Lisans Öğrenimine 

Devam Ediyor Olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü, Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Programı (İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
2 SAY 70 50 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği veya 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği Lisans Bölümü 

Mezunu Olmak. Aynı Alanda 

Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine 

Devam Ediyor Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü, Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Programı (İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 SAY 70 50 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

veya Elektrik Mühendisliği 

Lisans Bölümü Mezunu Olmak. 

Aynı Alanda Tezli Yüksek 

Lisans Öğrenimine Devam 

Ediyor Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü, Bilgisayar 

Mühendisliği 

Programı (İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
2 SAY 70 50 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Yazılım Mühendisliği Lisans 

Bölümü Mezunu Olmak. 

Bilgisayar Mühendisliği Alanında 

Lisansüstü Öğrenimine Devam 

Ediyor Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü, Bilgisayar 

Mühendisliği 

Programı (İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 SAY 70 50 

Bilgisayar Mühendisliği Lisans 

Bölümü Mezunu Olmak. Aynı 

Alanda Doktora Öğrenimine 

Devam Ediyor Olmak. 

Genel Şartlar:  

1.  657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir. 

2.  ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3.  Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

4.  Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir. 

5.  Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 

6.  Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış 

olması, 

7.  Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv 

kayıtlarının bulunmaması, 

8.  İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 
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9.  Müracaat edecek adayların sınavların aynı gün yapılacak olmasından dolayı tek bir 

kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki 

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (birden fazla kadro ilanı olması durumunda) 

Muafiyet: 

1.  Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

İstenen Belgeler: 

1.  Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm/ 

Programın ve Eğitim Dilinin Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri 

(İkamet Adresi, Telefon, e-Mail Adresi Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin 

Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden 

Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme 

Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.) 

2.  Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini 

İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış 

veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir İşyerlerinden Onaylı Çalışma Belgesi.) 

3.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.) 

4.  Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV) 

5.  2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)  

6.  Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin 

e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen 

Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise Öğrenim Görülen Üniversitesinden 

Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler 

Başvuru Esnasında Fakülte Yetkilileri Tarafından e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi 

Yapılarak Kabul Edilecektir,) 

7.  Transkript Belgelerinin Fotokopileri, 

8.  Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten 

itibaren beş yıl için geçerlidir.) 

9.  YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen 

Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, 

10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten         

e-Devletten Alınacak Belge, 

11. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı 

Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı 

Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) *e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz 

Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde e-Devlet Üzerinden 

Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir, 

12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri ile Yeminli Mütercim 

Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri, 

13. Varsa Yayınlanmış veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar. 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm 

Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu* ekinde; Akademik 

Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik 

belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak 

gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve 

bunlara ilişkin doküman, eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten 

doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkıları” içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına, 

Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu* ekinde; Akademik 

Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik 

belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren salt okunur 4 (dört) adet 

CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu* ekinde; 

Akademik Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, 

diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), 

yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile 

ilgili birimlere 

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla 

başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması 

ve belgelendirilmesi şarttır. 

* Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler 

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde 

istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek 

şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini 

içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir. 

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma 

hakkı Kurumumuza aittir. 

İlgililere duyurulur. 

PROFESÖR 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad. Der. İlan Şartı 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik 

Atom ve Molekül 

Fiziği 
1 1 

Kuantum kimyasal hesaplama 

yöntemleri ve spektroskopik özellikler 

alanında çalışmaları olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik 

Atom ve Molekül 

Fiziği 
1 1 

Elektron paramanyetik rezonans 

spektroskopisi alanında çalışmaları 

olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 
Genetik 1 1 

Biyobozunurluk ve biyolojik aktivite ile 

ilgili çalışmaları olmak 
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Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Nörolojik 

Rehabilitasyon 
1 1 

Pediatrik rehabilitasyon alanında 

çalışmaları olmak 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Ortopedik 

Rehabilitasyon 
1 1 

Romatolojik rehabilitasyon alanında 

çalışmaları olmak 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği alanında çalışmaları 

olmak 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Beden Eğitimi ve 

Spor 
1 1 

Beden eğitiminde öğrenme ve 

motivasyon konusunda çalışmaları 

olmak 

Teknoloji Fakültesi 
Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
1 1 

Ftalosiyanin bileşikleri ile ilgili 

çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi 1 1 

Paratiroid cerrahisi konusunda 

çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği 1 1 

Halk sağlığı ve ilkokul çocuğu 

hastalıkları konusunda çalışmaları 

olmak 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
1 1 

Ankilozan Spondilitli konusunda 

çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji 1 1 
Damar içi görüntüleme ve hassas 

plak alanlarında çalışmaları olmak 

DOÇENT 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad. Der. İlan Şartı 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği alanında çalışmaları 

olmak 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 
Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 1 1 

Sporda stratejik yönetim alanında 

çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
1 1 

Ortopedi alanında ultrason 

uygulamaları ve kemik antropometrisi 

konularında çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji 1 1 

Nöroradyoloji ve baş-boyun 

radyolojisi alanlarında çalışmaları 

olmak 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ad. Der. İlan Şartı 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk 1 4 
Borçlar hukuku ve miras hukuku 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
1 1 

Noninvaziv ventilasyon ile ilgili 

çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göğüs Cerrahisi 1 1 

Hiperhidrozis konusunda çalışmaları 

olmak 

 6958/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim 

Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eseri” ile 

birlikte başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içinde online olarak yapmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen 

açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları 

gerekmektedir. 

Başvuru Şekli Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar 

1-Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün 

içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi 

Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru 

sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin 

eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2-Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş 

yaptıktan sonra özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini 

kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi 

oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel 

Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili 

kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi 

gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için 

ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için 

gönderilebilir.) 

3-Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler 

üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi 

halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.  

4-Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile 

atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır. 
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5-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi 

gerekmektedir.  

6-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana 

başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir. 

NOT: 1-Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde 

Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.  

2-Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat 

veya istifa talebinde bulunamaz. 

3-Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 

4-Atamaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş 

oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

SIRA 

NO 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 
UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR 

1 

Gülhane 

Eczacılık 

Fakültesi 

Temel 

Eczacılık 

Bilimleri 

Biyokimya Doçent 1 

Tıbbi Biyokimya alanında tıpta 

uzmanlık yapmış olmak. Vasküler 

tutulum ile seyreden inflamatuar 

hastalıklar ve inflamatuar 

biyobelirteçler konularında çalışmaları 

olmak. 

2 
Hamidiye Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Tıp Tarihi ve Etik Doçent 1 

Tıp Tarihi ve Etik alanında doçent 

unvanına sahip olmak. Genetik 

müdahalele ve etik konusunda 

çalışması olmak. 

3 

Savunma 

Sağlık 

Bilimleri 

Enstitüsü 

- 

Tıbbi Kimyasal 

Biyolojik 

Radyolojik ve 

Nükleer 

Savunma 

Doçent 1 

KBRN (Kimsayal, Biyolojik, 

Radyolojik, Nükleer) alanında doçent 

unvanına sahip olmak. 

Nanopartküllerin sitotoksisitesi 

konusunda çalışması olmak. 

4 

Gülhane 

Hemşirelik 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bilimleri 

Hemşirelik 

Esasları 
Profesör 1 

Hemşirelik Esasları ve Yönetimi 

alanında doçent unvanına sahip 

olmak. Hemşirelikte simülasyona 

dayalı eğitim, hemşirelikte ilaç 

uygulamaları konularında çalışmaları 

olmak. 

5 

Gülhane 

Hemşirelik 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Bilimleri 

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 
Profesör 1 

Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında 

doçent unvanına sahip olmak. Kronik 

hastalıklarda tedaviye uyum ve 

romatoloji hemşireliği alanında 

çalışmaları olmak. 
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1

4

6

9

12

16

19

20

39

86

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi İstanbul Haliç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi Şiddet ve Travma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Bölge Araştırmaları 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.


