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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üni-
versitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 
“Protokollerle öğrenci kabul edilen programlara yönelik kontenjanlar için ek düzenlemeler ya-
pılabilir, bu durumda uygulama usul ve esasları Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, beşinci, altıncı ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Değerlendirme sonucunda en az 60 puan almak gerekir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile
farklı bir puan belirlenebilir. İlgili anabilim dalının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ve
Senato onayı ile tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alımlarında değerlendirme sınavı ya-
pılmayabilir. Bu durumda başarı değerlendirmesi 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine
göre yapılır.” 

“(5) Adayların başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile doktora/sanatta
yeterlik programlarına başvurularda ALES’ten en az 80 puan, tezsiz/tezli yüksek lisans ve yük-
sek lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programları için ise ALES’ten en az 60 puan
veya GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan almış olmaları
gerekir. Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES puanı istenip istenmeyeceği is-
tenmesi durumunda en az kaç puan isteneceği ve etki oranı, ilgili anabilim dalının önerisi/ens-
titü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla kesinleşir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve kon-
servatuarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aran-
maz. Ancak bu anabilim/anasanat dallarına tezsiz/tezli yüksek lisans ve doktora programlarına
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öğrenci kabulünde sanatta yetenek sınavından en az 60/100 puan lisans derecesi ile doktora
programlarına başvurularda ise sanatta yetenek sınavından en az 80/100 puan istenir. Ayrıca
güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programla-
rından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yerine
sanatta yetenek sınavından en az 60/100 puan lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına
başvurularda ise sanatta yetenek sınavından en az 80/100 puan istenir. Bir tezli yüksek lisans,
doktora ya da sanatta yeterlik programından mezun olup, ikinci eşdeğer program için başvu-
racak adaylardan ALES puanı istenmez. Bu gibi adaylar için ALES yerine, ilgili program için
istenen ALES baraj puanı değerlendirmeye alınabileceği gibi yeni bir taban puan da Senato ta-
rafından belirlenebilir. 

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60
puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES’in sayısal kısmından 60 puana
veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip ol-
maları gerekir. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, doktora programlarına başvurmak isteyen
adayların DUS sınavından en az 50 ve ALES (Sayısal)’ten en az 60 puan almış olması gerekir.
Veteriner Fakültesi mezunu olup, doktora programlarına başvurmak isteyen adayların VUS sı-
navından en az 50 ve ALES (Sayısal)’ten en az 60 puan almış olması gerekir.” 

“(10) Üniversite-Sanayi-Toplum iş birliği kapsamında belirlenen kontenjanlara yapı-
lacak başvurularda Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarı ve Senatonun onayı ile yukarıdaki kabul koşullarında düzenlemeler yapılabilir.”

“(11) Yaygın salgın hastalık, doğal afet ve benzeri durumlarda lisansüstü programlara
öğrenci kabulünde (başvuru tarihleri de dâhil olmak üzere) hangi koşulların aranacağı veya
hangi ölçütlerle lisansüstü programlara öğrenci kabul edileceği Enstitü Yönetim Kurulunun
teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“a) Tezsiz yüksek lisans programı değerlendirmesi için ALES puanı istenmesi ve de-
ğerlendirme yapılması durumunda başarı notu %50 ALES, %30 AGNO/lisans, %20 değerlen-
dirme puanlarının toplamından oluşur. ALES puanı istenmemesi ve değerlendirme sınavı ya-
pılması veya tam tersi durumda ise %50 AGNO/lisans, %50 ise istenen diğer puanın etki oranı,
ALES puanı istenmemesi ve değerlendirme sınavının da yapılmaması durumunda ise sadece
lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 50/100
olması gerekir. Adayların puanlarında eşitlik olması halinde bu Yönetmelikte belirtilen hüküm-
lere göre karar verilir.” 

“c) Doktora programı için başarı notu %50 ALES, %10 AGNO/lisans, %10 AGNO/yük-
sek lisans, %20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Lisans me-
zuniyetleri yüksek lisans olarak sayılanlar için başarı notu %50 ALES/TUS/DUS, %20
AGNO/lisans, %20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Temel
tıp bilimlerinin doktora programları için başvurularda başarı notu %50 ALES/TUS/DUS/VUS,
%20 AGNO/lisans, %20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur.
Adayların başarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan almış olmaları gerekir.”  

“h) Üniversite-Sanayi-Toplum iş birliği kapsamında belirlenen kontenjanlara yapılacak
başvurularda enstitü anabilim dalı başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile yukarıdaki kabul koşullarında düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir. 

“(6) Değerlendirme o döneme kadar alınmış derslerin not ortalamasına göre yapılır.
Eşitlik halinde sırasıyla adayların ALES ve yabancı dil puanlarına bakılır.” 

“(9) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçişler,
tezli yüksek lisans programı için öğrenci kabulünde aranan şartlara göre yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir. 
“Programlar arası başvurular enstitü yönetim kurullarınca belirlenen ayrıntılı akademik tak-
vimde belirtilen tarihler arasında yapılır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve on sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Kredili lisansüstü dersler her bir yıl için güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dö-
nemde okutulur. Her dönemde okutulan derslerin toplamları en az 30 AKTS olmak zorundadır.
Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve o yıl için değiştirilemez, ancak
anabilim dalları aynı derslerin güz ve bahar dönemlerinde açılmasını talep edebilir. Öğrenci
bir yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Fakat bu derslerin toplam kredisi 15 ulusal
krediyi geçemez. Açılacak derslerin öğretim dili, programın dili ve/veya o programla ilgili olan
bir başka dil ve lehçe olabilir.” 

“(18) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yö-
nelik olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir ça-
lışmadır. Danışman, öğrencinin tezi ile ilgili çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci
için haftada bir saat danışmanlık saati belirler. Tezin yazım dili takip ettiği programın öğretim
dilidir. Ancak farklı dil ve lehçede ders verilen programlarda tez, ilgili dil veya lehçede yazı-
labilir. Bu durumda, tez danışmanının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında aranan
şartları sağlamış olması (merkezi sınavı yapılmayan dil ve lehçeler için bu şart aranmaz) gere-
kir. Tezin yazıldığı dilde savunulması zorunludur.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üni-
versite kadrosunda bulunan” ibaresi “Üniversitede görev yapan” olarak değiştirilmiş, üçüncü,
dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan “görev yapmakta olup” ibareleri “bulunan,” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(4) Yarıyıl projesi dersinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Öğrenci yarıyıl
projesini aldığı yarıyılda, yarıyıl projesine kayıt yaptırır, konusunu belirler, enstitü tarafından
hazırlanan yazım kılavuzuna göre yarıyıl sonunda yazılı bir rapor oluşturur. Öğrenci, söz ko-
nusu rapora benzerlik oranını gösteren belge ekler ve raporu üç kopya olarak ilgili enstitüye
iletilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına verir. Yarıyıl projesinin benzerlik oranı
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Gerektiğinde benzerlik oranı güncellenebilir.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, alanıyla ilgili olarak tek başına veya danış-
manıyla birlikte hazırladığı bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda
poster ya da sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri veya ulusal ya da uluslararası hakemli bir
dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent ya da faydalı model ha-
zırlama şartlarından birini yerine getirdiğini belgelemek zorundadır. İlgili enstitü yönetim ku-
rulu, yeni koşullar belirleyebileceği gibi belirlenen koşullarda da düzenleme yapabilir veya bu
koşulları uygulamayabilir.”
“Yüksek lisans tezi benzerlik oranı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve gerek-
tiğinde güncellenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki”
ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler eklenmiştir.
“Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ayrıntılı akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde
ilgili anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunur. Dersi seçtiği halde mazeretinden
dolayı yeterlik sınavının ertelenmesini talep eden öğrencinin yeterlik sınavı hakkı saklıdır, an-
cak yeterlik sınavı için başvuruda bulunmayan öğrenci başarısız sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Doktora tez savunma sınavında; 
a) Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisinin

tez savunma sınavına girebilmesi için alanıyla ilgili olmak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu
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tarafından kabul edilen SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index
Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index),
Ulakbim, Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen alan indeks-
leri veya diğer ulusal/uluslararası indekslerde taranan dergilerde yine Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen sayıda makale/makaleler yayımlamış olması (DOI-Dijital Object Identifier
numarası almış çalışmalar yayımlanmış kabul edilir) gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak
yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi koşulu aranır. 

b) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için,
tez konusu ile ilgili olmak koşuluyla SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science
Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities
Citation Index), Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen alan
indeksleri ve/veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer ulusal/uluslararası in-
deks/indekslerde taranan dergi/dergilerde belirlenen sayıda makale/makaleler yayımlamış ol-
ması (DOI-Dijital Object Identifier numarası almış çalışmalar yayımlanmış kabul edilir) gere-
kir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin
adının geçmesi koşulu aranır.”

“(10) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme komiteleri sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, tez iz-
leme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde ve bu tarih itibarıyla (azami öğrenim süre-
leri de dikkate alınarak) en geç üç ay içerisinde öğrenci bu Yönetmelikte yer alan hükümlere
göre yeni bir tez konusu belirler ve yeniden tez önerisi savunma sınavına girer. Bu süre içeri-
sinde sınava girmeyen ya da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Onuncu fıkra kapsamında tez konusu değişen öğrenci en az üç tez izleme sınavına
girmek ve başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir. 
“Doktora tezi benzerlik oranı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve gerektiğinde
güncellenir.” 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(7) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebil-
meleri için, alanıyla ilgili olmak koşuluyla ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makale-
sinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması
veya danışmanı tarafından onaylanmış kişisel bir etkinlik, dinleti, performans, sergi, defile, ça-
lıştay, proje gibi uygulamaları yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez da-
nışmanları ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı
aranır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 62 – (1) Senato; ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun talebi üzerine engelli öğ-

renciler ile ilgili 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapma ve uy-
gulama konusunda yetkilidir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/6/2017 30086

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/2/2020 31030
2- 25/9/2020 31255
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ GÜVENLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri

Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-
tim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yapay zekâ, büyük veri analitiği ve güvenliği ile ilgili olarak; verinin elde edilmesi,

depolanması, mevcut verilerin temizlenmesi, istatistiksel ve zeki yöntemler ile analiz edilmesi,
elde edilen sonuçların raporlanması, analiz edilen verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlan-
ması için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Büyük verinin değere dönüştürülmesi, kurum ve kuruluşların geleceğe yönelik yeni
stratejiler oluşturması, mevcut problemlerinin tespiti ve çözümüne yönelik yeni yollarının üre-
tilmesine katkılar sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği ve siber
güvenlik ve savunma konularında; kişisel, kurumsal ve ulusal veri analitiğinin ve güvenliğinin
sağlanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında, ihtiyaç duyu-
lan alanlarda akademik çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek.

d) Yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularıyla ilgili strateji
ve eylem planlarında belirtilen hususlarda faaliyetler yürütmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar yap-
mak ve iş birlikleri geliştirmek ve yürütmek.

f) Yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında nitelikli insan
gücünün yetiştirilmesini sağlamak.
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g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite içi ve dışı paydaşlar ile iş birliği
yapmak, ortak projeler üretmek, ortak raporlar hazırlamak.

ğ) Bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme
hizmetleri vermek.

h) Büyük veri, yapay zekâ, veri analitiği, veri mahremiyeti, bilgi güvenliği, siber gü-
venlik ve savunma, büyük veri analitiği ve güvenliği ile büyük veriden değer elde edilecek ça-
lışmalar ve konularında Ülkede farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazır-

lamak, ilgili paydaşlarla iş birliklerinde bulunmak, ortak faaliyetler yürütmek, projeler yapmak,
faaliyetler için büyük veri merkezlerini kiralamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda seminerler ve konferanslar düzenlemek, düzenle-
nen faaliyetleri Merkezin imkânları ölçüsünde desteklemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilerin mahremiyetini, gizliliğini ve güven-
liğini sağlayarak; verileri toplamak, depolamak ve işlemek, görsel ve analitik yöntemler ile
analiz etmek, veri tabanları, siloları veya ambarları oluşturmak.

ç) Uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak, ortaya çıkan bilgileri ulusal ve uluslar-
arası konferanslarda sunmak ve bu konularla ilgili bilimsel yayın yapmak.

d) Merkezin amaçları kapsamında yapılan eğitim ve araştırma faaliyetleri için gerekli
tüm organizasyonları gerçekleştirmek, lisans ve lisansüstü eğitimi desteklemek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar gö-
revlendirilebilir.

(2) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını
müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Mü-
dürün görevlendirdiği müdür yardımcısı, yerine vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince
müdür yardımcılarının da müdür yardımcılığı görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı
aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görev-
lendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun kararlarını ve hazırladığı çalışma programlarını bu Yönetmelik

ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.
d) Merkez içi ve dışı çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek.
e) Analiz, uygulama ve platformların başarıyla ve amaçlarına uygun olarak gerçekleş-

mesi için süreci takip etmek ve önlemleri almak.
f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler

yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak ve faaliyetlerini
yürütmek.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka
yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre
vekâlet eden müdür yardımcısı veya Müdürün görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi yü-
rütür. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde
olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.
ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek

adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak.
d) Her yılın sonunda faaliyet raporu hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan

Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Hukuk Fakültesi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
c) Merkez: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilimsel yöntemler ışığında ve disiplinler arası bir

yaklaşım izleyerek ulusal, bölgesel ve uluslararası hukuk alanındaki düzenlemeler çerçevesin-
de, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
için teorik ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek, ilgili diğer ça-
lışma ve projeleri yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İnsan hakları alanında disiplinler arası çalışmalar yürütmek, yapılan çalışmalara ka-

tılmak ve/veya katkıda bulunmak, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları Türkçe, İngilizce ve
diğer dillerde yayımlamak ve/veya yayımlanmasına katkıda bulunmak.

b) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında insan hakları alanında
rapor, araştırma, hukuki görüş, uzman görüşü, amicus curiae (mahkeme dostu bilirkişilik) ve
diğer hukuki belgeleri hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve yayımlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; seminer, konferans, toplantı, akademik ve top-
lumsal içerikli panel ve benzeri faaliyetleri ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmek, eği-
tim ve sertifika programları düzenlemek, insan hakları alanında izleme ve raporlama faaliyetleri
yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası organizasyonlar, sivil
toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve Merkezin amacına uygun
projeler, staj programları gibi ortak faaliyetler gerçekleştirmek.

d) Alanında yetkin konuşmacıları davet ederek Üniversiteye yönelik panel, açık dersler
ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek.

e) Merkezin çalışmalarını ve insan hakları alanındaki gelişmeleri içeren ve Merkeze
ait bir internet sitesi hazırlamak.

f) Merkezin amacına yönelik ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Hukuk Fakültesinde görevli tam zamanlı öğretim üyeleri ara-

sından, liyakat ve insan hakları alanındaki tecrübesi dikkate alınarak, üç yıl için Rektör tara-
fından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin ça-
lışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür
altı aydan fazla görevine devam etmezse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere kendi üyeleri ara-
sından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulun-
madığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini be-

lirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen Danışma Kurulu üyelerini Rektöre bildirmek.
ç) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Merkezin son bir yıllık etkinliklerini ve mali

durumunu özetleyen yıllık faaliyet raporunu her yılın Temmuz ayında Akademik İşler Rektör
Yardımcılığına ve Rektörün bilgisine sunmak.

d) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin çalışma planını hazırlamak, Merkez personeli
arasında görev paylaşımı yapmak, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin olarak yürütülmesi
için gereken tedbirleri almak.

e) Merkezin bütçesini Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak ve Rektörün onayına sun-
mak.

f) Merkezde görev yapacak bilimsel, teknik ve araştırma personeli ile idari ve destek
personelinin görevlendirilmesi için gerekli işlemleri yapmak.

g) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanına giren çalış-

maları dikkate alınarak liyakat ve insan hakları alanındaki tecrübe esaslarına göre belirlenen
dört üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, sağlık veya geçerli diğer sebeplerle
görevini yerine getiremeyenlerin veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin
yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında, Müdürün hazır bulunmadığı hallerde ise
Müdür Yardımcısının başkanlığında, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kere
toplanır. Toplantı gündemi, üyelerden gelen talepler dikkate alınarak Müdür tarafından belir-
lenir. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli kararları almak ve bu kararları uy-

gulamak.
b) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda gerekirse özel komisyon ve çalışma grupları

oluşturmak ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.
c) Merkezin faaliyet alanına giren her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel ve eğitsel

toplantı ve diğer faaliyetleri belirlemek, bunların organizasyonunu yapmak.
ç) Müdür ile birlikte araştırma ve proje konularını tespit etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
e) Müdür ile birlikte yıllık bütçeyi hazırlamak ve onaylamak.
f) Kendi üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek.
g) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, liyakat ve insan hakları alanındaki tecrübeleri

dikkate alınarak, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi
biten Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların, sağlık
veya geçerli diğer sebeplerle görevini yerine getiremeyenlerin veya altı aydan fazla Üniversite
dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir. Danışma Kurulu
en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez, üye
tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen konularda görüş bildirmek.
b) Merkezin amacının gerçekleştirilmesi için önerilerde bulunmak.
c) Merkezin çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda desteklemek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hiz-

metler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde
Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygu-

lama 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; İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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: İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İzmir Demokrasi 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) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, gidişat, eğitim, uygulama ve araş-

tırma faaliyetlerini yürütmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek; toplumu bilinçlendirmeye
yönelik çalışmalarda bulunmak.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               9 Ağustos 2021 – Sayı : 31563



b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve çok yönlü araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

c) Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin klinik görünüm, nörogörüntüleme,
genetik, ses-bilişsel, davranışsal ve ailesel farklılık ve benzerliklerinin tespitinin yapılabilmesi
için çalışma yapmak ve bunun sonucunda farklı nörobiyolojik fenotiplerin ortaya konulması
ile erken dönemde tanı koyabilmek ve bireye özgü farklı tedavi yaklaşımlarını tanımlayabil-
mek.

ç) Otizmin genetik ve çevresel nedenlerini araştırabilmek, nörobiyolojisine dair araş-
tırmalar ve tanılama yapabilmek, tedavide gelişmeler sağlayabilmek için araştırma laboratu-
varları kurmak.

d) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili olarak yapılan çalışma ve uygulamaları değer-
lendirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili her türlü tanı

ve tedavi hizmetlerini yürütmek.
b) Otizm spektrum bozukluğuna sahip özel gereksinimleri olan bireylerin tedavi hiz-

metlerini sağlamak, ailelerine ve eğiticilerine psikoeğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yap-

mak, projeler ve araştırmalar için mali destek faaliyetlerini yürütmek.
ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar, meslek içi eğitimler ve sertifika program-

ları düzenlemek, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almak.
d) Otizm spektrum bozukluklarının nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri üzerine güncel

yaklaşımları takip edebilmek için ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sem-
pozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek.

e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili doğru, aydınlatıcı ve kanıta dayalı bilimsel bil-
gilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

f) Farklı disiplinlerden özel gereksinimli bireyler ve otizm konularında araştırmalar ya-
pan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası düzeylerde
araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

g) Otizm konusunda yetkin, donanımlı, nitelikli eleman yetişmesine katkıda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam zamanlı
olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür
yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi duru-
munda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcıları, oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların günde-

mini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.
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c) İlgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ç) Merkezin çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, çalışma gruplarını oluşturmak.
d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.
e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kuru-

lunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin faa-

liyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör ta-
rafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev
süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve bunlara ilişkin ka-

rarlar almak.
b) Müdür tarafından önerilen çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.
c) Merkezin yıllık faaliyet programını değerlendirmek.
ç) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,

Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütlerinden, kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan,
ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik perso-
nelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim ele-

manları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek sivil toplum
örgütü temsilcileri ve kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile bu konuda çalışmaları
bulunan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
en fazla on üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye tekrar
görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bil-

dirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için alınan her türlü alet, ekip-

man ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir

Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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: İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre sorunlarının çözümüne ve sürdürülebilirlik il-

kelerine yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yaparak teşvik ve koordine
edilmesini sağlamak, standartların belirlenmesine katkıda bulunmak, bilimsel raporlar vermek,
teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri
yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çevre sorunlarının çözümü ve sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla il-

gili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve Üniversite içinde koor-
dinasyonu sağlamak.

b) Çevre sorunları üzerinde inceleme yaparak çevre sorunlarını sosyal, ekonomik ve
kültürel yönleri ile ortaya koymak ve bu sorunların çözümünde sürdürülebilirliği sağlamada
en uygun yöntemleri saptamak amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak.

c) Üniversitenin farklı birimlerinde, çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili çeşitli alanlarda
yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, bu alanda öğrenci yetiş-
tirilmesine katkı sağlamak; mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek.

ç) Çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları duyurmak, kamuoyunu aydınlatmak
ve çevre bilinci oluşturmak amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, panel,
seminer, kurs, konferans, sempozyum ve kongre düzenlemek, teknik inceleme gezileri gerçek-
leştirmek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak.
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d) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin faaliyet alanına ilişkin konularda faaliyet gös-
teren kurum ve kuruluşlara araştırma ve çalışma yapmak üzere ilgili akademik personeli gön-
dermek ya da bu amaçla ilgili kişileri davet etmek.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak,
yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve doküman-
tasyon merkezi kurmak.

f) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi üzerinde araştırma ve uy-
gulamalar yapmak.

g) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek
projelerin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin yürütülmesini
denetlemek.

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam zamanlı
olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının
da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcı-
larından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni
bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütül-

mesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların günde-

mini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, çalışma gruplarını oluşturmak.
ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık ça-

lışma programını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla yedi
üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolma-
dan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği ha-
linde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantı gündemi, saati ve
yeri, Müdür tarafından üyelere, toplantı gününden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve bunlara ilişkin ka-

rarlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değer-

lendirmek.
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c) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,
Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütlerinden, kamu veya özel kurum ve kuruluşlardan,
ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik perso-
nelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

ç) Müdür tarafından önerilen çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.
d) Üniversite dışındaki kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak olan

iş birliği esaslarını belirlemek.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bu-

lunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen
yedi üye ile istekleri halinde Üniversite dışından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
on üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir defa veya gerekli hallerde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine çoğunluk şartı aranmaksızın toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bil-
dirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için alınan her türlü alet, ekip-

man ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2021/6)

MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:
2020/4)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Mali kuruluş: Bankalar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Fak-
toring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan
şirketleri,”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve

yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel
kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında
alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü ki-
şilere ödenen tutarı,” ibaresi “üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde on beş fazlasını,” şeklinde
değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8
TL” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1,60’ı” ibaresi
“1,90’ı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE
ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SAYI: 2021/7)

MADDE 1 – 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Birliğini," ibaresi "Finansal Kurumlar Birliğini," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan  “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8
TL” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/2/2020 31035
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 29/2/2020 31054
2- 11/3/2020 31065
3- 29/3/2020 31083
4- 31/12/2020 31351
5- 1/3/2021 31410

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/3/2020 31061

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2020 31351
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7169 
 

—— • —— 
 

Uşak 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7163 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7160 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7161 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7162 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜT SAĞIM SİSTEMİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı Süt Sağım Sistemi Malzemeleri teknik şartnamelerine ve malzeme listesine 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 (130,00 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 şartnameler, malzeme listesi 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, 20/08/2021 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 şartnamelerine  ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

iç zarfları daha sonra açılacaktır. 

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  Kanununun  3’üncü  maddesinin  (g)  

bendi  gereğince  istisna kapsamındadır. 7174/1-1 
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2021-2022 KAMPANYA DÖNEMİ ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ 

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Atıksu Arıtım Tesislerinin İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2021/447133 

1-İdarenin  

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

b) Telefon ve faks numarası :Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) – Faks: 0.332.885 72 10 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2021 / 2022 Kampanya döneminde Tesis; sözleşme süresi 

içinde tam gün sürekli olarak her türlü hava ve işletme 

şartlarında, kapasitesine, İdare tarafından verilecek olan 

talimatlara, laboratuar verilerine uygun olarak ve iş teknik 

şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen İşin Yapım şekline 

göre, yine teknik şartnamenin 5.1.1 Maddesinde sayısı ve 

nitelikleri belirtilen toplam 14 (on dört) personel ile 180 gün 

süresince ve 3 (Üç) personel 180 günü takiben 90 gün daha 

çalıştırılması suretiyle işletilmesi işidir 

b) Yapılacağı yer  : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : 14 kişi ile 180 gün süreli Kampanya Süresince iş gücü 

çalıştırılması işi ve 3 kişi ile 90 gün süreli kampanya sonrası 

atık su arıtım tesisi iş gücü çalıştırılması işi. 

3-İhalenin  

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

123340 Sk. No:63 Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati  : 20/08/2021Cuma günü, saat 10.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

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

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

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. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü 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.  

 7122/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Aydın İli Efeler Belediye Başkanlığından: 

Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 

a) Adresi : Yedieylül Mah. İzmir Bulv. No: 2 Efeler / 

AYDIN 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (532) 111 80 09 Faks: 0 (256) 227 09 99 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@efeler.bel.tr 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kat karşılığı konut ve ticarethane/dükkân inşa 

edilmesi 

b) Yapılacağı Yer : Aydın İli, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 2195 

Ada 1 Parselde tapuda kayıtlı 3.571,44 m2’lik 

taşınmaz. 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanıp noterden onaylandığı 

tarihten itibaren 5 (beş) takvim gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 750 takvim günüdür. 

d) Muhammen Bedeli : 173.628.248,00 TL 

e) Geçici Teminat Bedeli : 5.208.847,44 TL 

f) İhale Dokümanın Satın Alınacağı Yer : Efeler Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

g) İhale Dokümanı Satış Bedeli : 5.000,00 TL. 

3 - 

3.1. Yeterlik 

3.1.1. Yeterlik Başvurusu için son tarih ve saat:16.08.2021 Saat 14:30 

3.1.2. Yeterlik Başvuru evraklarının teslim edileceği yer: Efeler Belediyesi, Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü 

3.2. İhale 

3.2.1. Yapılacağı yer: Efeler Belediyesi Yedieylül Mah. İzmir Bulv. No: 2 Encümen 

Salonu Efeler/AYDIN 

3.2.2. Tarihi ve saati: 18.08.2021 Saat: 14:30 

3.2.3. Teklifin teslim edileceği yer: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

3.2.4. Teklifin en son teslim edileceği tarih ve saat: 18.08.2021 Saat: 14:30 

4- Yeterlik Başvurusu 

4.1. Yeterlik başvuruları için istenen belgeler 

4.1.1. İsteklinin belediyeye borcu olmadığına dair belediyeden alınmış güncel borcu 

yoktur belgesi 

4.1.2. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden son 15 (onbeş) gün 

içerisinde alınmış belge 
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4.1.3. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK'dan son 15 (onbeş) gün içerisinde 

alınmış belge 

4.1.4 İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (ihale 

şartnamesinin ekinde sunulan) "Yer Gördü Belgesi" 

4.1.5. İş bu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva 

eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış 

teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak belgeler (banka referans mektubu). 

İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu iş (yapılacak olan konut ve 

ticarethane/dükkan inşaatının) İnşaat Yaklaşık Maliyetinin Yüzde Yirmisinden (%20) az 

olmaması gerekir. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. 

4.1.6. İlan tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde iki seferde toplam en az 20.000 m2 veya 10 

yıl içinde tek seferde en az 20.000 m2 inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge 

(isteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer 

ortaktan ayrıca iş deneyimi istenmez.) 

4.1.7. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri 

veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre (bu kriterlerin sağlandığını göstermek 

üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 

onaylı) 

Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

Öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/Toplam aktif) en az 0,15 olması, 

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

5.1.1. İkametgâh Belgesi / Sicil Kayıt Belgesi 

5.1.1.1. Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi 

5.1.1.2. Gerçek kişiler için ticaret/sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge ve ikametgâh belgesi 

5.1.1.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 

birine ait 5.1.1.1. ve 5.1.1.2. bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler ve 

ikametgâh belgesi 
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5.1.2. Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri 

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

5.1.2.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri 

5.1.2.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 

her birinin 5.1.2.1 ve 5.1.2.2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

5.1.3. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten ticaret sicil gazeteleri 

5.1.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kişilerin, noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri, 

5.1.5. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

5.1.6. İhale şartnamesinin 11. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren 

belge, 

5.1.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesine ekli örneğe uygun 

olarak hazırlanmış iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklık tespit belgesi, 

5.1.8. İhale şartnamesinin ekinde bulunan örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu 

5.1.9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

5.1.10. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli 

istihdam edeceğine dair taahhütname 

Yüklenici işlerin tamamını bilfiil kendisi yapacak olup, alt yüklenici çalıştırmayacaktır. 

Yüklenici işin yapımı esnasında aşağıda belirtilen teknik personeli o iş için bulunduracaktır. 

1 adet en az 10 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi veya Mimar (Şantiye Şefi) 

1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi (Saha Elemanı) 

1 adet en az 5 yıl deneyimli Makine Mühendisi (Saha Elemanı) 

1 adet en az 5 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi (Saha Elemanı) 

1 adet en az 3 yıl deneyimli Harita Teknikeri (Saha Elemanı) 

6- İhale, Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhale Şartnamesi eki olan paylaşım listesinde 

belirtilen bağımsız bölümlerin idareye bırakılmasına ilaveten en yüksek nakit teklifi veren istekli 

üzerinde bırakılacaktır. 

7- İhale dokümanı, Efeler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Efeler Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9- İşbu İhale ilanı genel bilgi niteliğinde olup kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale 

Şartnamesi ve eklerinde bulunan hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu olarak Encümen 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 7217/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTİNAT DUVARI VE KAFA 

HENDEĞİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait 

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İstinat Duvarı ve Kafa Hendeği yapım işi, birim fiyat 

esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, 

kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzeri 22. Km Yenişehir/ 

DİYARBAKIR 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait Evsel ve 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İstinat Duvarı ve Kafa 

Hendeği yapım işi 

b) Yapılacağı Yer : DİYARBAKIR 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 30/06/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile) : 4.600.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    138.000 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 26/08/2021 - Saat 10.30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 



9 Ağustos 2021 – Sayı : 31563 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Diyarbakır-Elazığ Karayolu 

üzeri 22. Km Yenişehir/DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 7239/2-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT, TİCARETHANE, ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

YAPIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Erzurum İli Aşkale Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Erzurum Aşkale Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve 

niteliği açık şekilde belirtilen arsanın kat karşılığı satış ihalesi 20.08.2021 Cuma günü saat 14:30 

de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. maddesine göre kat karşılığı konut, ticarethane, altyapı 

ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi Kapalı Teklif usulü ile Aşkale Belediyesi Encümen 

salonunda yapılacaktır. Söz konusu arsanın tahmin edilen (muhammen) bedeli, kat karşılığı oranı 

ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

ERZURUM İLİ AŞKALE İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 

Ada/ 

Parsel 
İmar Durumu 

Taşınmaz 

(m²) 

Pay/ 

Payda 

K. Karşılığı 

Oranı (%) 

Muhammen 

Bedel 

% 15 Geçici 

Teminat TL 

281/27 

Ticaret+Konut 

E=2.80 

Yençok=21,50m 

8.740.81 1/1 %20 
8.303.770.00 

TL 

1.245.566,00 

TL 

İhaleye girecek olanlar 1.000,00 TL (Bin-TL) karşılığında şartnameyi satın almaları 

gerekmektedir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına 

uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Muhtarlıklar 

Müdürlüğüne ihale günü saat 14:00’ e kadar teslim edilmesi zorunludur. 

I-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

1.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

a) Standart formlar: 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Kanuni Tebligat (Türkiye’ de Adres Göstermek) 

3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh adresini 

gösteren belge). 

4. Borcu Yoktur Belgesi (Aşkale Belediye Başkanlığından temin edilecek Emlak, ASKİ, 

Hukuk vb. ilişiksiz belgesi.) 

5. Banka Mektup Örneği 

6. İhale Durum ve Men Ceza Belgesi 

7. Mali Durum Bildirisi 

8. Ortak Girişim Beyannamesi 

9. Teklif Mektubu 

10. Teknik Personel Bildirisi 

11. Teknik Personel Taahhütnamesi 

12. Yapı Araç Bildirimi 

13. Yapı Araçları Taahhütnamesi 
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b) İhale Şartnamesi 

c) Özel İdari Şartname 

d) Teknik Şartnameler 

e) Mahal Listeleri 

f) Sözleşme Tasarısı 

g) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) 

h) Alt Yapı Şartnamesi ve Proje Özel Teknik Şartnamesi 

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 

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

bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli 

sayılacaktır. Aksi halde isteklinin ihale dosyası iptal edilecektir. 

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

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Faaliyet yetki 

belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde ki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

6. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

7. Şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 

8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

9. Ortak girişim olması halinde şartnamenin 16. maddesine göre noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi) olacaktır. 

10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
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11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

12. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeler; 

12.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini 

göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde en az 375.000,00 m² alana 

sahip yapım işinin tamamlandığını ve en az 150 adet bağımsız bölümün Kat Mülkiyet Tapularını 

almış olduğunu gösteren belge, 

12.2. İsteklinin son 5 (beş) yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece 

kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak B 

üst yapı (bina) grubu işlerin III. Grup işleri ve/veya A alt yapı grubu işlerin V. Grup işleri 

kapsamaktadır.) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2021 yılı itibariyle 150.000.000,00 TL’den az 

olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek 

zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş 

deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az 

%20’sini ibraz etmek zorundadır. 

Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış 

olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734 

sayılı Kanunun 62/h. maddesinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır. 

13. İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini 

gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından 

tasdiktenmiş aslı veya noter tasdikli sureti. 

14. Erzurum Aşkale Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü 

kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 

mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır. 

15. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge, 

16. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 

aittir. 

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

kabul edilmeyecektir. 

18. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Aşkale Belediye Başkanlığı Muhtarlıklar 

Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 

19. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte 

serbesttir. 

İlan olunur. 7152/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNESİ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2020/2021 Kampanya Dönemi Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi Çalıştırılması İşi 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021 / 455870 

1- İdarenin 

a) Adresi : Kastamonu - Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu 

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

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 80 gün süreli ± % 20 toleranslı 43.000 Ton yaş pancar 

posasının paketlenmesi 

b) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.08.2021 Cuma günü saat 11:00 

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 200,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

5- Teklifler, 20.08.2021 Cuma günü saat 11:00’e kadar Kastamonu Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7- Bu hizmet ihalesi kısmi teklife kapalıdır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

10- 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. 

 7237/1-1 
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TALİ AMBARLARA ŞEKER NAKLİYESİ HİZMET ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Tali Ambarlara Şeker Nakliyesi Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt no  

1. İdarenin : 2021/452091 

a) Adresi : Şeker Mah. Sivrihisar 2 cad. No:1/1 Tepebaşı/Eskişehir 

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

2. İhale konusu hizmetin :  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı 

 : Fabrikamız Sahasında Mevcut Tali Ambarlara ±%20 

toleranslı 30.000 ton Şeker Nakliyesi Hizmeti İşin 

detayları Teknik Şartnamede Belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer  : Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası  

3. İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis   

  Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati :  19/08/2021 Perşembe günü 14.00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki 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. 

b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için 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 ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

f) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti (C2,L1-L2,R1-R2 ve K1 dir.)       
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:        

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:  

Karayolu Yük ve Eşya Taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük 

fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8. İhale dokümanı Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9. Teklifler, 19/08/2021 Perşembe günü 14.00’a kadar Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker 

Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10. Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11. 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 fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.   

12. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 

14. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15. Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Kanunlarına tabi değildir. 7182/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz belirtilen şartlar 

dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile “Kat 
Karşılığı İnşaat Yapım İşi” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır. 

İşin Adı 
Kayseri-Melikgazi İlçesi, 13151 Ada, 3 Parsel,  vakıf 

taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi. 
İli Kayseri İlçesi Melikgazi 
Mahallesi veya Köyü Altınoluk Cad.-Sk.-Mevkii Seher Bulvarı 
Ada 13151 Parsel 3 
Yüzölçümü 6.198,13 m2 Niteliği Arsa 
Hisse Miktarı/Vakfı Divarcı Hacı İsa Kuyusu Şahsiyeti Maneviyesi. 
Tahmin Edilen Bedel 18.076.000,00 TL 
Geçici Teminat 542.280,00 TL 

İhale Usulü 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği 

“Kapalı Teklif Usulü” 
İhale Tarih ve Saati 26.08.2021 – 15:00 
İhalenin Yapılacağı Adres Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan/KAYSERİ 
İhale Dökümanının 
Görülebileceği ve Bedeli 
(500,00 TL) karşılığında 
Temin Edilebileceği Adres 

Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan/KAYSERİ 
5. Kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 

İrtibat Tlf. – Faks 0352 222 66 40 (7209) 

I - İdarece (Vakıflar Meclisi’nin 20.05.2021 tarih, 200/194 sayılı kararı)  belirlenen asgari 
şartlar;  

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesinde bulunan, mülkiyeti "Divarcı Hacı İsa 
Kuyusu Şahsiyeti Maneviyesi" adına kayıtlı olan, 13151 ada, 3 parsel numaralı, 6.198,13 m2 tapu 
alanlı, arsa nitelikli, imar planında konut alanı olarak planlanan taşınmazın; 

1) Mevcut mimari projeye göre yapılacak olan yapıdan en az zemin kat 53 nolu dükkan 
(Dükkan- 1) ile 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 
52 bağımsız bölüm numaralı 23 adet meskene ilave olarak 1000 TL nakit paranın vakfına 
alınması, 

2) Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, yer teslimi tarihinden 
itibaren varsa üzerindeki yapıların her türlü güvenlik önleminin İş ve Sosyal Güvenlik hukuku 
kapsamında alınarak yıkılıp, kaldırılması, bu konuda gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından 
alınması, ifraz-tevhit, terk ve vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve 
kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın 
yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve 
işlemlere ait masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanması, 

3) 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması 
halinde, kanunun öngördüğü orana kadar (DOP kesintisi % 45) olan kısmının bedelsiz terk 
edilmesi, terk oranının % 45'in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç üzerinden 
hesaplanması (Ekspertizde belirtilen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak 
yükleniciden defaten tahsil edilmesi, 

4) İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması 
halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması, 

5) Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi, 
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6) Yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde düzenlenmesi, asgari şartlardır. 
II - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

III - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.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 sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 
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İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:6), 

l) İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli 

örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.7) konulacağı zarf.     

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

IV - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

V - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 

sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VI - İş bu İlan Metni mevzuatı gereği bulunması gereken özet bilgileri içermektedir. 

Detaylı bilgi ve belgeler ihale dosyasında mevcut olup, İdare gerekçesini göstermek kaydıyla 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İLAN OLUNUR. 7081/1-1 
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MESİRE ALANI VE TESİSLERİNİN 9 (DOKUZ) YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Samsun İli Çarşamba Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 -  İhale Konusu İşe İlişkin bilgiler 
Mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğüne ait alan Belediyemiz adına tahsisli İlçemiz 

Hürriyet Mahallesi mevkiinde bulunan 50,86 hektar Hürriyet B tipi Mesire Alanı ve Hazineye ait 
Belediyemiz adına tahsisli 60,20 ha kıyı alanında şartnamesinde öngörülen yapı ve tesisler ile 
faaliyet alan düzenlemelerinin yapılarak 9 yıl süre ile işletilmesi işidir.  

Madde 2 - Muhammen Bedel: 
 İşin tahmini muhammen bedeli 12.910.000 TL olup bu bedel üzerinden %3 geçici 

teminat verilecektir.  
a - İlk Yıl Hürriyet B tipi Mesire Alanı İşletme Hakkı Kira Bedeli: 648.000 TL 
b - İlk Yıl 60,20 ha kıyı alanında İşletme Hakkı Kira Bedeli yıllık ciro dan %3 kar payıdır. 
Madde 3 - İhale 19.08.2021 tarihinde, saat 10:30 de Belediye Toplantı salonunda 

yapılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre Kapalı Teklif 
(artırma) Usulü yapılacaktır. 

Madde 4 - Kiraya Verme İhale Şartnamesi ve Eklerinin (İhale Dokümanı) Görülmesi ve 
Temini 

4.1- İhale dokümanı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak 
görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. Dokümanının satış bedeli 1000 TL’dir. 

4.2- İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini,  Çarşamba Belediyesi nin veznesine ya da 
Vakıflar Bankası Çarşamba Şubesi’ndeki IBANTR 220001500158007261547974 numaralı 
hesabına yatıracaklardır. 

Madde 5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: İhaleye katılmak isteyen gerçek 
ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları 
eksiksiz bir şekilde 19.08.2021 tarih ve saat 10:30’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim 
edeceklerdir. 

Madde 6 - İhaleye Katılabilme Şartları ve Yeterlik Kriterleri ile İstenilen Belgeler 
6.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 
a-İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, (Nüfus Cüzdanının aslı veya 

noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e - devlet den alınan nüfus kayıt 
örneği ile belgelenir)(ortak girişim olması halinde her ortak için belgelendirilmesi) 

b-İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel 
kişiliğe haiz olmak.(Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek)(ortak girişim olması halinde her ortak için 
belgelendirilir) 

c-Kanuni ikametgah sahibi olmak ve bunu belgelemek.(Yalnızca gerçek kişi olarak 
ihaleye katılımda bulunanlar ve ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.) 

d-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 
numarası (Varsa) ve e-mail adreslerini bildirmeleri, 

e-Bu iş için 10.000.000.-TL(ONMİLYON)tutarına denk gelecek Nakit mevduat ve 
kullanılmamış kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun 
ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans mektubu ve onay 
belgelerinin aslını vermek.(İhaleye ortak girişim olarak katılım olması halinde; ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri ortaklardan biri tarafından sağlanması yeterli kabul edilecektir. 
Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat veya kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 
referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

f- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 
bildirmeleri 

g-Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. 
-Gerçek Kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek 
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h-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu dair belge ve Ticaret Sicil gazetesinin suretini vermek. 

-Ortak Girişim olması halinde, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket 
olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı 
belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket ana 
sözleşmesi) herhangi birini vermek. 

ı-İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine 
borcunun olmadığına dair belge vermek. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı 
belgelendirilmesi gerekmektedir. 

i-İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internet den alınan Sosyal Güvenlik 
Kurumu(SGK)ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. Ortak girişim olması halinde her 
bir ortak için belgelendirilmesi gerekmektedir. 

j-Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu 
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

k-Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
l-Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin 

ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi” 
m-İmza Sirkülerini vermek 
-(1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
-(2)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 

tasdikli imza sirkülerini vermek 
-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 

(1) ve (2) maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek 
n-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
o-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 
odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 
vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki(c),(d),(g),(h),(ı),(i)bentlerinde 
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 

p-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak(dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir 
ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine daire söz konusu ihale 
dokümanı ve eklerinin her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması gerekmektedir. 
Ortak girişim olması halinde tüm ortakların ihale dokümanı ve eklerinin imzalanması 
gerekmektedir.) 

r-İdare adına alınmış (muhammen bedelin) % 3 tutarında geçici teminata ait alındı 
makbuzunu, Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz 
teminat mektuplarını vermek, Ortak girişim olması halinde ortaklık oranına bakılmaksızın 
ortaklardan birisinin geçici teminata ait belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir. 

6.2- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek 
zorundadır.(ibraz edilenin aynısıdır ibaresi kabul edilmeyecektir) 

Madde 7-İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 
kabul edilmez. 

Madde 8-Söz konusu gayrimenkullerin satışı ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde 
görülebilecektir. 

Madde 9-İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir 
İlan olunur. 7164/1-1 
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3 KALEM SAPAN VE OMEGA KİLİT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İhtiyacı Olarak 3 Kalem Sapan ve Omega Kilit Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021/457927 

1- İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

    Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 87-68  

    Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

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

2- İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sapan ve Omega Kilit Temini (3 kalem) 

b) Teslim yeri : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı 

c) Teslim süresi : Teslim süresi 20 gün olacaktır. Alternatif teslim 

süreleri ayrıca değerlendirilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 25.08.2021 Çarşamba - Saat: 15.00 

c) Dosya no : 2111046 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)  İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

listesi, 

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

(b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler. 

4.2.1. Firmalar çelik halat sapanlar için teklifleri ile birlikte TS EN 13414-1+A2 

standartlara uygunluk belgesini vereceklerdir. 

4.2.2. Firmalar teklifleri ile birlikte incelenmek üzere her kalem malzemeden birer adet 

numune vereceklerdir. 

4.2.3.Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) 

yıl süre ile garantili olacaktır 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde. İstekli 

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

belirlenecektir. 

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

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

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

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 25.08.2021 Çarşamba–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

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

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

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

 7244/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
İnönü Mahallesi 16189 adanın güneyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli U.İ.P. Değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi 
İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 6886/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
13248 ada 4 parsele ait UİP değişiklikleri kapsamında yapı yüksekliklerinin 

belirlenmesine ilişkin UİP revizyonu. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama 
Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 7010/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
64802 ada güneyindeki trafo yeri hakkındaki Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 

Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 7011/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 
Genel Müdürlüğümüz Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek 

üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 
27097 sayılı Resmi 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 sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 
5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

Sıra 

No 
Pozisyon 

Alınacak 

Kişi Sayısı 

Sınava 

Çağrılacak Kişi 

Sayısı 

Aylık Brüt 

Sözleşme Ücreti 

Katsayı Tavanı 

1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 10 3 katına kadar 

2 Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 20 2 katına kadar 

3 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım 

Geliştirme Uzmanı 
2 20 2 katına kadar 

TOPLAM 5 50  

Adaylar başvurularını 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet 
üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak 
gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Genel 
Müdürlüğümüz internet adresinde www.mapeg.gov.tr yer almaktadır.  

Kamuoyuna duyurulur. 
 7151/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2021-03 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için 

askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç 

belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi 

Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) 

çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.  

-Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına 

Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden 

Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 

(bir) adet doldurarak her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde çevrimiçi başvuru 

sistemine yüklenecektir. 

-Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat 

(KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir.  

-Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel 

Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer 

alan açıklamalara dikkat etmelidir. 

-Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.  

-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet 

üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.           

e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.  

-Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya 

Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.  

-Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu 

olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris 

sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir.  

-İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır.  

-İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca 

yazılı bildirim yapılmayacaktır.   
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BİRİM BÖLÜM ANABİLİM 
DALI UNVAN DERECE ADET *ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

Fen 
Fakültesi Biyoteknoloji Medikal 

Biyoteknoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını kimya 
alanında yapmış olmak. 

Nanomalzemelerin biyosensör 
uygulamaları ve nanoakışkanlar üzerine 

çalışmaları bulunmak. Son üç takvim 
yılında Web of Science (SCI, SCI-

Expanded) indekslerinde yayımlanmış en 
az 10 (on) makalesi olmak. Kurum dışı 

fonlarca desteklenen en az 1 (bir) 
ulusal/uluslararası projede görev 

almış/alıyor olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 

Lojistik 

Uluslararası 
Ticaret ve 

Lojistik 
Doçent 1 1 

Endüstri Mühendisliği, Üretim ve 
Operasyon Yönetimi veya Uluslararası 
Ticaret bilim dallarının birinde doçentlik 

unvanı almış olmak. Lojistik ve/veya 
Tedarik Zinciri Yönetimi üzerine 

çalışmaları bulunmak.   Son üç takvim 
yılında Web Of Science (SCI, SCI-

Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde 
yayımlanmış en az 2 (iki) makalesi 

bulunmak. 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Donanımı Doçent 1 1 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında doçentlik unvanı almış olmak.  
Bilgisayar Donanımı üzerine çalışmaları 
bulunmak. Son üç takvim yılında Web Of 

Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) 
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en 

az 2 (iki) makalesi bulunmak 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Yazılımı Doçent 1 1 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 
alanında doçentlik unvanı almış olmak.  
Bilgisayar Yazılımı üzerine çalışmaları 

bulunmak. Son üç takvim yılında Web Of 
Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) 

kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en 
az 2 (iki) makalesi bulunmak. 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım 
Fakültesi 

 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Kontrol ve 
Kumanda 
Sistemleri 

Doçent 1 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 
doçentlik unvanı almış olmak. Kontrol veya 

Robotik üzerine çalışmaları bulunmak.   
Son üç takvim yılında Web Of Science 

(SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış en az 2 (iki) 

makalesi bulunmak. 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım 
Fakültesi 

 

Makine 
Mühendisliği Enerji Profesör 1 1 

Makine Mühendisliği veya Havacılık ve 
Uzay Mühendisliği alanında doçentlik 
unvanı almış olmak. Doçentlik unvanı 

aldıktan sonra Web Of Science (SCI, SCI-
Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde 

yayımlanmış en az 5 (beş) makalesi 
bulunmak ve kurum dışı fonlarca 

desteklenen en az 1 (bir) ulusal veya 
uluslararası projede yürütücü olarak görev 

almış/alıyor olmak. 

Bartın 
Meslek 

Yüksekokulu 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Elektronik 
Teknolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 3 1 

Yenilenebilir enerji kaynakları/teknolojileri 
alanında doktora yapmış olmak. Hidrojene 
dayalı enerji sistemleri ve yakıt hücreleri 
üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç 

takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-
Expanded) indekslerinde yayımlanmış en 

az 10 (on) makalesi olmak. Kurum dışı 
fonlarca desteklenen en az 1 (bir) 
ulusal/uluslararası projede görev 

almış/alıyor olmak. 

*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde, son üç takvim yılı (2018, 
2019, 2020) ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası 
almış olan yayınlar kabul edilecektir. 7154/1-1 
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Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde 

belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile Üniversitemiz Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf” 
sayfasından ulaşılabilir. 

Birimi Bölümü Açıklama Öğr. Gör. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

90,524 Sinyal İşletme 1 

Üniversitemizin öğretim dili [(¹) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitim-
öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce 
bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7. fıkrasında belirtilen şartlardan 
birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. 

(1) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümlerinde tamamlamış olmak, Sinyal işleme, hesaplama ve hesaplamanın örüntü tanımaya 
uygulanması, olasılık ve rassal değişkenler, istatistiki sinyal işleme, makine öğrenmesi, sayısal 
mantık tasarım, örüntü tanıma konularında doktora sonrasında Üniversitelerde 8 yıl ders vermiş 
olmak, Introduction to Electronics, Probability and Random Variables, Statistical Signal 
Processing, Digital Signal Processing, Mathematics for Machine Learning, 3D Computer Vision, 
Innovative Engineering Analysis and Design ve Innovative Engineering Design and 
Implemantation gibi lisans ve yüksek lisans derslerini verebilecek yetkinliğe sahip olmak. ALES 
sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS veya 
eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 eşdeğeri puan almış olmak. 

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt 
dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve yabancı dil belgelerini, ders 
dökümünü (transkript) (aslı veya onaylı), nüfus cüzdanı örneğini, erkek adaylar için askerlikle 
ilişiği olmadığına dair belgeyi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu 
derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini 
kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu 
(http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan 
Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri 
gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış 
olanlar başvuru formu ile birlikte görev yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren 
onaylı sicil özetini eklemelidir. 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
SINAV TAKVİMİ 

Birim 
Duyuru Başlama 

Tarihi 

Son Başvuru 

Tarihi 

Ön Değerlendirme 

Tarihi 

Sınav Giriş 

Tarihi 

Sonuç Açıklama 

Tarihi 

Mühendislik Fakültesi /  

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 

09.08.2021 23.08.2021 25.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 

 7168/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAV İLANI 

 
 7250/1-1 
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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. 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 
Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik çevre 
eğitimi ve teknolojik pedagojik alan 
bilgisi konularında çalışmaları bulunmak. 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Profesör 1 1 
İletişim Çalışmaları alanında doçent 
olmak ve iletişim çalışmalarında müzik 
kullanımı ile ilgili çalışmaları bulunmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Üretim Metalurjisi Profesör 1 1 
Metalurjik atıklardan geri kazanım ve 
Hidrometalurji konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

İlahiyat Fakültesi 

Kur'an-ı Kerim Okuma 
ve Kıraat İlmi 

Doçent 1 1 
İlgili alanda doçentlik unvanı almış 
olmak. 

Din Eğitimi Doçent 1 1 
İlgili alanda doçentlik unvanı almış 
olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fak. 

Muhasebe ve 
Finansman 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 1 
Muhasebede iç kontrol sistemi ile ilgili 
çalışmaları bulunmak. 

Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık Tarihi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Sivil mimari yapıların özgünlüğünün 
değerlendirilmesi üzerine çalışmaları 
bulunmak. 

  7097/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek 
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi 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, İçişleri Bakanlığı Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına 
göre 22 (yirmi iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-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, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru 
yapabilirler.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (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 ve güvenliği hakkında 
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak. 

B-ÖZEL ŞARTLAR 
1. PROJE MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının           

5 Katına Kadar) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem 
merkezlerinde Proje Mimarı, Proje Yöneticisi veya Proje Koordinatörü olarak en az 10 (on) yıl 
çalıştığını belgelemek, 
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c) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu 
belgelemek, 

ç) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Veritabanı sistemleri konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak, 
e) Büyük Veri, makina öğrenmesi ve yapay zeka konusunda tecrübe sahibi olmak, 
f) Katmanlı ve Dağıtık Sistem Mimarilerinde tecrübe sahibi olmak, 
g) Açık Kaynak Kodlu Sistemlerin entegrasyonu, uyarlanması ve yönetimi konularında 

tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Visio, Enterprise Architect araçlarından biri ile yazılım modelleme konusunda tecrübe 

sahibi olmak, 
h) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve tecrübe 

sahibi olmak, 
ı) Bilgi güvenliği politikalarına hakim olmak 
i) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip 

olmak, 
j) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k) Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak, 
l) Windows/Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 
m) Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini 

yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
n) Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturma 

konusunda tecrübeli olmak, 
o) Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak, 
ö) Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli 

olmak 
p) Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli 
r) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak, 
s) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmek, 
ş) Takım çalışmasına yatkın olmak, 
TERCİHEN; 
a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak, 
b) CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
2. KIDEMLİ VERİTABANI YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 5 Katına Kadar) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl veritabanı, veri ambarı 
projelerinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Analitik, kök-neden analizi yapabilecek olup sistem yazılımları ve Script Language 
(Bash, Shell) konusunda tecrübe sahibi olmak, 

ç) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı 
Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak, 
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d) Linux üzerinde yüksek erişilebilirlik mimarilerinde çalışan büyük ölçekli Oracle ya da 
PostgreSQL veri tabanı yönetmiş olmak, 

e) Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, felaket yönetim ve iş 
sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, 

f) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 
g) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi 

sahibi olmak, 
ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve 

araçlarına hâkim olmak, 
h) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak, 
ı) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe 

sahibi olmak, 
i) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve 

kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek. 
j) Application Performance konularında bilgi sahibi olmak, 
k) Büyük veri topolojilerine hâkim olmak, 
l) Büyük veri ortamı kurulumu ve yönetimi yapmış olmak, 
m) En az 100 TB büyüklüğünde bir büyük veri sistemini yönetmiş olmak, 
n) Karmaşık veri kaynaklarının iş akış süreçlerini yönetmiş olmak, 
o) Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak, 
ö) Veri modelleme, veri bilimi, büyük veri, veriambarı ve iş zekâsı konularında deneyim 

sahibi olmak, 
p) Küme halinde sistemler ve uygulamalar ile çalışmış olup mimarisinin tasarımın 

oluşturulması, konfigürasyon ve kurulum konusunda deneyim sahibi olmak, (ElastichSearch, 
Casandra, Grafana, Prometheus, Redis, Mongodb vb.) 

r) Loglama araçları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, (Graylog, 
Logstash, Rsyslog, vb.) 

s) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak. 

3. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 
Katına Kadar) 

a) 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, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 
olmak ve bunu belgelemek, 

c) Veri Ambarı / İş Zekası / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az üç 
(3) yıl tecrübeli olmak, 

ç) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak, 
d) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde 

deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI) 
e) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL 

araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS) 
f) OLAP küpleri oluşturma, yönetme konusunda deneyim sahibi olmak, (Tercihen 

Microsoft SSAS) 
g) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak, 
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ğ) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak, 
h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
a) MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak. 
4. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
a) 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, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 
olmak ve bunu belgelemek, 

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
e) Çok katmanlı ve dağıtık sistem mimarileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
f) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve 

üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 
ğ) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, Angular, TypeScript, HTML, 

XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak, 
h) RESTful, SOAP, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi 

ve deneyim sahibi olmak, 
ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 
i) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe 

sahibi olmak, 
j) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak, 
l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak, 
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
5. İŞ ZEKÂSI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 

Katına Kadar) 
a) 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, 

b) En az 10000 kullanıcısı olan büyük ölçekli projelerin Bilgi İşlem Departmanında 
(kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan İş Zekâsı 
Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek, 
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c) İş Zekâsı ürünlerinde (Oracle BI, Power BI, IBM Cognos vb.) bilgi sahibi olmak ve en 
az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak, 

ç) Oracle BI Administration Tool hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
d) Oracle BI Analytics üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
e) DWH ve ODI (Oracle Data Integrator) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
f) T-SQL, PL/SQL konusunda tecrübeli, query optimizasyonu konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
g) SQL ve veri modelleme konusunda ileri düzey tecrübe sahibi olmak, 
ğ) OLAP mimarisinde tecrübe sahibi olmak, 
h) Oracle Weblogic Server üzerinden sunucu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve yetki 

kontrolleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ı) Veri Kalitesi, Veri Temizliği ve Veri Doğrulama konularında tecrübe sahibi olmak, 
i) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek, 
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
a) Oracle Map Builder konusunda tecrübe sahibi olmak, 
b) Linux (Oracle Enterprise Linux) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,  
Veri görselleştirme kütüphanesinden D3js hakkında tecrübe sahibi olmak. 
6. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 
a) 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, 

b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, 
c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak, 
ç) EJB 3.x konusunda tecrübe sahibi olmak, 
d) REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
e) Elasticsearch konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak, 
g) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak 

uygulamalar geliştirmiş olmak, 
ğ) JSF, Leaflet, Open Layers vb kütüphaneler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
h) Web uygulamaları, responsive design, TypeScript konularında bilgi sahibi olmak, 
ı) UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak, 
i) DevOps, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak, 
j) Coherence, JMS Topic ve Queue hakkında bilgi sahibi olmak, 
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
7. .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 
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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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 
ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
d) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
e) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) ASP.NET CORE, ASP.NET MVC, Web API ve C# ile uygulama geliştirme 

konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak, 
g) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. 

Web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak, 
ğ) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
h) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı konusunda bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 
i) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak, 
j) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 
k) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak, 
l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak, 
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search) 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
8. SİBER GÜVENLİK UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç 
(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 
Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, 
istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem 
Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, 
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ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

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

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak, 
g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 
ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak, 
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security 

Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) 
sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

b) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak. 
9. DEVOPS UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Devops uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış 
olmak ve bunu belgelemek, 

c) Azure Devops, JIRA, GIT vb. versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
ç) CI/CD süreçlerinin (Azure Devops, Jenkins) yönetimi konusunda deneyim sahibi 

olmak, 
d) Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve 

iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak, 
e) Cluster sistemler, DNS ve Load Balancer konuları ile ilgili bilgi sahibi olmak, 
f) Docker vb. gibi Konteyner teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 
g) Windows Server, Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması 

konusunda deneyim sahibi olmak, 
ğ) Kurum içi DevOps ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi 

konularında deneyim sahibi olmak, 
h) SonarQube gibi kod kalitesini belirleyen araçları kullanmada deneyim sahibi olmak, 
ı) Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script yazma konusunda deneyim sahibi 

olmak, 
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i) Canlı ortam öncesi test, eğitim vb. ortamları için Devops süreçleri kapsamında Staging 
yapısının kurulması ve yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak, 

j) IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama sunucusu yapılandırılması konusunda deneyim 
sahibi olmak, 

k) Database (MySQL, PostgreSQL vb.) operasyonel işlemler konusunda deneyim sahibi 
olmak, 

l) Yoğun trafikli uygulamaların altyapısında gerekli ihtiyaçların giderilmesi ve bunların 
analiz edilip izlenebilmesi konusunda deneyim sahibi olmak, 

m) Sistem altyapısı ile ilgili sorun giderme konusunda deneyim sahibi olmak, 
n) Temel BT teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
o) Dokümantasyon yapmaya istekli olmak, 
ö) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak, 
p) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
10. JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 
olmak ve bunu belgelemek, 

c) İyi derecede Java bilgi ve deneyimine sahip olmak, 
ç) İlişkisel veritabanı çözümleri üzerinde geliştirme yapmış, iyi derecede SQL bilgisi ve 

deneyimine sahip ve tercihen Postgresql üzerinde geliştirmeye hakim olmak, 
d) NoSQL veritabanları konusunda bilgi sahibi, tercihen MongoDB kullanmış olmak, 
e) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim 

olmak, 
f) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, 
g) Spring Framework (Boot, Data) ve ORM teknolojileri üzerinde tecrübeli olmak, 
ğ) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 
h) TFS, Git ya da benzer versiyon kontrol sistemlerini kullanabiliyor olmak, 
ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak, 
i) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 
j) Mikroservis mimari hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k) Apache Wicket Framework konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
l) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak. 
11. ÖNYÜZ (FRONT-END) UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam 

Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin 
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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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 
olmak ve bunu belgelemek, 

c) Ön yüz geliştirme teknolojileri React, Angular, Vue.js gibi kütüphaneler ile en az bir 
proje geliştirmiş olmak, 

ç) İyi derecede Javascript, HTML, HTML5, CSS, CSS3 bilgi ve deneyimine sahip olmak, 
d) JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak, 
e) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini 

kullanmış olmak, 
f) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, 

Material Design bilgisine sahip olmak, 
g) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, 

animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde bilgi sahibi olmak, 
ğ) Java bilgi ve deneyimine sahip olmak, 
h) Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip 

olmak, 
ı) TFS, Git ya da benzer versiyon kontrol sistemlerini kullanabiliyor olmak, 
i) UI ve UX design konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j) Mikroservis mimari hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
k) Apache Wicket Framework konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
l) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak. 
12. VERİ AKTARIM VE ETL UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ETL uzmanı, Veri uzmanı, Veri Ambarı 
Uzmanı, Raporlama Uzmanı, İş Zekası Uzmanı vb. pozisyonların birinde olarak en az üç (3) yıl 
çalışmış olmak, 

c) SAP BI, SAP BO ve PowerBI vb. platformlarından herhangi birinde tecrübe sahibi 
olmak, 

ç) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim 
sahibi olmak, 

d) ETL işlemleri kullanarak datanın kaynak sistemden hedef sisteme transferini 
gerçekleştirebiliyor olmak, 

e) ETL jobları oluşturulması, joblarda oluşabilecek problemlerin çözülmesi, ETL 
performansını artıracak geliştirmelerin yapılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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f) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi 
olmak, 

g) PostgreSQL veritabanı ile Stored Procedure bazlı veri modelleri geliştirmiş olmak, 
ğ) İlişkisel Veritabanları (DB2, Oracle, MSSql vb.) hakkında deneyimli olmak, 
h) Veri ambarı metodolojileri, veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri 

dönüşümü, veri entegrasyonları, veri mimarisi ve analitikleri alanlarında bilgi sahibi olmak, 
ı) Veri aktarım işlemleriyle ilgili tasarım ve planlama yapabiliyor olmak, 
i) Takım çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek, analitik düşünce yeteneğine 

sahip ve çözüm odaklı olmak, 
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabiliyor olmak. 
TERCİHEN; 
a) Muhasebe, Gelir, Taşınır uygulama ve iş akışlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
b) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. 
13. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 
olmak, 

c) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak, 
ç) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde 

deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI) 
d) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL 

araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS) 
e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak, 
f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak, 
g) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
TERCİHEN; 
a. Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak. 
b. OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server 

Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak. 
14. JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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b) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak, 
c) REST web servis hakkında tecrübe sahibi olmak, 
ç) Java programlama konusunda deneyimli olmak, 
d) Swing ve FX hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
e) SonarQube ve Nexus kullanmış olmak, 
f) Git, Git Branching alanlarında bilgi sahibi olmak, 
g) CI/CD araçlar hakkında bilgi sahibi olmak, (Jenkins, Gitlab CI) 
ğ) Linux işletim sistemi konusunda deneyim sahibi olmak, 
h) Oracle Weblogic, Oracle API Gateway hakkında bilgi sahibi olmak, 
ı) Test otomasyonları (Unit, Integration, Functional, Contract Testing vb) hakkında bilgi 

sahibi olmak, 
i) İletişim becerisi güçlü ve ekip içerisinde çalışmış olmak, 
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
15. MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş tecrübesi olmak, 
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak, 
ç) Android geliştiriciler için Java yada Kotlin programlama dillerinde en az 1 yıl tecrübe 

sahibi olmak, 
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google 

Developers Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında tecrübeli olmak, 
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile 

grafik düzenleme becerisine sahip olmak, 
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak, 
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak, 
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak, 
h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
16. VERİTABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç 
(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Linux üzerinde Oracle RAC/GRİD/ASM olarak çalışan büyük ölçekli oracle veri 
tabanı yönetmiş olmak, 

ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, Rman felaket 
yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, 

d) Linux düzeyinde Oracle Import ve Export ve Rman Scriptleri yazmış ve Linux 
Crontab'a eklemiş olmak, 

e) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
f) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi 

sahibi olmak, 
g) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve 

araçlarına hâkim olmak, 
ğ) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

tercihen postgresql, mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme 
konularında hakim olmak, 

h) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak, 
ı) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe 

sahibi olmak, 
i) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve 

kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek. 
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
17. SİSTEM UZMANI (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı) 
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden veya bunların 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 ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 
2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem 
uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

c) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi 
sahibi olmak 

ç) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi 
sahibi olmak, 

d) Microsoft Windows Sunucularında (2012R2, 2016, 2019) bakım, izleme ve 
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak, 

e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi 
sahibi olmak, 

f) Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak, 
g) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
ğ) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak, 
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h) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
ı) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı 

Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak, 
i) Failover cluster veya Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
j) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ 
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2021 

yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 16-22 Ağustos 2021 tarihleri 
arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet 
şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda 
alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) 
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez 
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini 
ibraz ederek temin edebilirler. 

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler; 
a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800), 
b) Özgeçmiş, 
c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu 

belge), 
ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 
d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi 
gerekmektedir.), 

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki 
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 
deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 

g) 2019-2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir. 
İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.), 

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak 
adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı 
dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak 
değerlendirilecektir). 

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

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge 
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday 
yazılı sınava çağırılacaktır. 
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Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 26 
Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 
Yazılı sınav 09 Eylül 2021 Perşembe Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde 
yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte 
yayınlanacaktır. 

Sözlü sınav 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) 
adresinde yapılacaktır. 

V. DEĞERLENDİRME 
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü 

sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak 
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde 
itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 
ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı 
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak 
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
VII. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (8.772,86) ÖZEL ŞARTLAR 
başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz 

edeceklerdir. 
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu 

istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 
yapılacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 7218/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 

A) 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 

kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. 

B) Meslek Yüksekokulumuz “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde 

aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş 

kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır. 

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr 

adresinden temin edilebilir.) 

2- Başvurdukları  programı  gösteren  Öğretim  Görevlisi  Başvuru  Formu  (  Öğretim  

Görevlisi  Başvuru  formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

3- YÖK formatında Özgeçmiş, 

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ön yüzü, 

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge) 

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 

9- ALES Belgesi 

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (e-Devlet üzerinden 

alınan barkodlu belge) 

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (e- Devlet üzerinden alınan belge) 

ÖNEMLİ NOTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir. 

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 

(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 

OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

Duyurulur. 
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B-1 ) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçe ve Öğretim 

Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosya ve cd.yi ilgili yönerge gereği hazırlayacak (5 takım) vermeleri 

gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile 

yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru  için 

gerekli belgeler ve  diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR 

 

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN 

İLK BAŞVURU TARİHİ 09.08.2021 

SON BAŞVURU TARİHİ 23.08.2021 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 24.08.2021 

SINAV GİRİŞ TARİHİ 26.08.2021 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 27.08.2021 

 

SIRA 

NO 
PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 
UNVAN ALES İLAN ÖZEL ŞARTI 

1 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
- 

Histoloji ve Embriyoloji alanında 

Doktora mezunu olup, bu alanda 

çalışmaları bulunmak. 

2 Optisyenlik 1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
- 

Göz hastalıkları alanında 

uzmanlığını tamamlamış olmak. 

3 
İç Mekan 

Tasarımı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
- 

Bina bilgisi alanında Doktora 

mezunu olup, bu alanda çalışmaları 

bulunmak. 

4 Optisyenlik 1 
Öğretim 

Görevlisi 
Muaf 

Göz hastalıkları alanında 

uzmanlığını tamamlamış olmak. 

5 Diyaliz 1 
Öğretim 

Görevlisi 
Muaf 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 

Hemodiyaliz sertifikasına sahip 

olmak ve alanında en az bir (1) yıl 

tecrübeli olmak. 

 7090/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, 

üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

hazırlayacakları 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri 6 adet USB belleğe 

ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları 

gerekmektedir.  (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 

web sayfası duyurular kısmında bulunan belgelerin 2 nüsha olarak doldurulup müracaatta 

verilmesi gerekmektedir.) 

2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet 

dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

hazırlayacakları 4 adet USB belleğe ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası duyurular kısmında bulunan belgelerin 2 

nüsha olarak doldurulup müracaatta verilmesi gerekmektedir.) 

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan 

almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak 

gerekmektedir. 

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi 

adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya 

da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. 

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora 

veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik 
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belgesi, Yabancı Dil belgesi,  bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan Selçuk Üniversitesi 

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama 

Esaslarına göre hazırlayacakları 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 

4 adet USB belleğe ekleyerek İlan edilen birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları 

gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 

web sayfası duyurular kısmında bulunan belgelerin 2 nüsha olarak doldurulup müracaatta 

verilmesi gerekmektedir.) 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile 

İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup 

uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından 

incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşımadığı tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilmeyecektir. 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7/ç bendi gereğince: 

“Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 85 (seksen beş) 

puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim 

elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde 

de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın 

geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)” Bu maddede yer alan yabancı dil asgari 

başarı şartını 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar sağlaması gerekir. 

5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler 

başvuramazlar. 

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 

8. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş 

olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı 

veya iltisakı bulunmamak. 

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (09/08/2021 - 24/08/2021) 

olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

10. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

DUYURULUR. 
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BİRİMLER 

Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Özel Şart 

Eczacılık Fakültesi 
Eczacılık 

Teknolojisi 

Farmasötik 

Teknoloji 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik 

Teknoloji alanında doktora yapmış olmak ve 

kanser tedavisi ve nanoteknolojik sistemlerle 

ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 3 

İlgili alanda doktora yapmış olmak, pragmatizm, 

hümanizm ve çağdaş Türk düşüncesi 

alanlarında çalışmaları olmak. 

Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Deneysel 

Psikoloji 
Dr.Öğr.Üyesi 4 

Psikoloji lisans mezunu olmak, Sinirbilim 

alanında doktora yapmış olmak, Beyin 

Yaşlanması alanında çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Biyoteknoloji Biyoteknoloji Doçent 2 

Doçentlik Unvanını Biyoloji alanında almış 

olmak. Bitki sistematiği, anatomisi, palinolojisi ve 

mikromorfolojisi konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
Devletler Hukuku Doçent 1 

Uluslararası İlişkiler Bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Uluslararası Anlaşmalar hukuku, 

İnsan hakları hukuku, İnsancıl hukuk ve Orta 

Asya Türki Cumhuriyetlerine yönelik çalışmalar 

yapmış olmak. 

İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Genel 

Gazetecilik 
Dr.Öğr.Üyesi 3 

Gazetecilik anabilim dalında yüksek lisans ve 

doktorasını yapmış olmak. Siyasal iletişim, 

medya ve İslamofobi alanlarında çalışmaları 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sosyal Hizmet 

Birey ve Toplum 

Sorunları 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak. 

Göç, Toplumsal Cinsiyet, Kesişimsellik ve 

Sosyal Hizmet alanlarında çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Çocuk İmmünoloji ve alerji hastalıkları yan dal 

uzmanı olmak, çocuklarda ilaç alerjileri ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi uzmanı 

olmak, çocukluk çağı meme kitleleri konusunda 

tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Radyasyon 

Onkolojisi 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak ve 

Probleme Dayalı Öğrenim yönlendiricisi eğitimi 

ile eğitici eğitimi ve eğitici gelişimi kursuna 

katılmış olmak. 

Ziraat Fakültesi Zootekni 
Yemler ve 

Hayvan Besleme 
Profesör 1 

Doçentlik unvanı ilgili alanda almış olmak, 

yumurta tavuklarının mineral beslenmesi 

konusunda çalışmaları bulunmak. 

 7033/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/programları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi 09.08.2021 

Son Başvuru Tarihi 24.08.2021 

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 03.09.2021 

Giriş Sınavı Tarihi 10.09.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi 20.09.2021 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.selcuk.edu.tr 

MUAFİYET 
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. 

2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını 

gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten 
sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen birime şahsen veya posta yolu ile 
göndereceklerdir. 

1. Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu 
2. Özgeçmiş 
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript (Lisans, Yüksek Lisans) 
5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) 
6. Bir adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı) 
7.  ALES Belgesi 
8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı 

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 
9. Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devletten alınabilir.)(Sorgulamanın Resmi Kuruma vermek 

üzere yapılması gerekmektedir.) 
10.Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge (Askerlik terhis, tecil ve 

muafiyet belgesi) (E-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.) 
11. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve 

deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü 
eklenerek teslim edilecektir) 
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12. İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı belge 
13. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş 

muadili) 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 
2. Sonuçlar  üniversitenin  internet  adresinde  (https://www.selcuk.edu.tr)  

yayımlanacaktır.  İnternet  adresinde  yapılacak  duyuru  tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

3. Onaylı istenen belgelerin resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir. 

4. Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 
Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile 
gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir. 

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

7. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
8. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası 

kapsamında atama yapılacaktır. 
 

İLAN  

NO 
BİRİM 

ANABİLİM DALI / 

ANASANAT DALI / 

PROGRAM 

KADRO DERECE ADET ÖZEL ŞART MÜRACAAT ADRESİ 

210801 

Cihanbeyli 

Meslek 

Yüksekokulu 

Makine Resim ve 

Konstrüksiyonu 

Öğretim 

Görevlisi (Ders 

Verecek) 

3 1 

Tarım Makineleri lisans mezunu 

olmak, Tarım Makineleri ve 

Teknolojileri Mühendisliği alanında 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Belgelendirmek kaydıyla lisans 

mezuniyetinden sonra alanında en 

az 3 yıllık deneyime sahip olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Cihanbeyli Meslek 

Yüksekokulu Karşıyaka 

Mah. Selimiye Cad. 

Cihanbeyli / KONYA  

Tel : (332) 673 40 90 

210802 

Dilek Sabancı 

Devlet 

Konservatuvarı 

Türk Sanat Müziği 

Öğretim 

Görevlisi (Ders 

Verecek) 

2 1 

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı 

mezunu olmak, Müzik Eğitimi 

alanında doktora yapıyor olmak, 

meslek çalgısı (Kanun) dersi 

verdiğini belgelemek. 

Selçuk Üniversitesi Dilek 

Sabancı Devlet 

Konservatuvarı Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 48 10 

210803 

Doğanhisar 

Meslek 

Yüksekokulu 

Spor Yönetimi 

Öğretim 

Görevlisi (Ders 

Verecek) 

3 1 

Antrenör Eğitimi lisans mezunu 

olmak, Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi alanında yüksek lisans 

yapmış olmak, grassroots C 

antrenörlük belgesine sahip olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Doğanhisar Meslek 

Yüksekokulu 

Pazar Mah. 

Doğanhisar / KONYA  

Tel : (332) 556 10 01 
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210804 
Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik 

Toksikoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak 

ve ilgili alanda yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 

Alaaddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / 

KONYA 

Tel : (332) 241 79 78 

210805 
Eczacılık 

Fakültesi 
Biyokimya 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak 

ve ilgili alanda yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 

Alaaddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / 

KONYA 

Tel : (332) 241 79 78 

210806 Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi 
Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu 

olmak ve Sınıf Eğitimi Anabilim 

Dalında doktora yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 31 35 

210807 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji 
Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

İlgili alanda tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi Fen 

Fakültesi Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 241 24 84 

210808 
Hemşirelik 

Fakültesi 

Hemşirelik 

Esasları 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve 

hemşirelik anabilim dalı veya 

hemşirelik esasları anabilim 

dalında lisansüstü eğitim yapıyor 

olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi 

Alaaddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / 

KONYA 

Tel : (332) 241 01 10 

210809 Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 

olmak ve kamu hukuku alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 32 37 

210810 Hukuk Fakültesi İslam Hukuku 
Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 

olmak ve kamu hukuku alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 32 37 

210811 Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk 
Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 

olmak ve özel hukuk alanında 

doktora yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 32 37 

210812 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Diyetetik 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

2 1 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Lisans ve ilgili alanda yüksek lisans 

mezunu olmak. Belgelendirmek 

kaydıyla alanında en az 2 yıl 

çalışma deneyimine sahip olmak. 

Selçuk Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 49 29 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2021 – Sayı : 31563 

 

210813 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Kas-İskelet 

Rehabilitasyonu 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

2 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

lisans mezunu olup, Anatomi (Tıp) 

alanında yüksek lisans yapmış 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla 

Yükseköğretim kurumlarında en az 

2 yıl ders verme tecrübesine sahip 

olmak. 

Selçuk Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 49 29 

210814 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Odyoloji 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

2 1 

Odyoloji Bölümü lisans ve ilgili 

alanda yüksek lisans mezunu 

olmak.(Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Odyoloji Bölümü, Bozkır İlçesi, 

Bozkır Meslek Yüksekokulu 

yerleşkesinde eğitim-öğretim 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu 

kadro ilanına başvuracak adayların 

bu şartları kabul etmiş olması 

gerekmektedir.) 

Selçuk Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 

Alaaddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / 

KONYA 

Tel : (332) 223 49 29 

210815 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ameliyathane 

Hizmetleri 

Öğretim 

Görevlisi (Ders 

Verecek) 

2 1 

Çocuk cerrahisi uzmanı olmak, 

yenidoğan ameliyatları alanında 

deneyimli olmak. 

Selçuk Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 10 71 

210816 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Anestezi 

Öğretim 

Görevlisi (Ders 

Verecek) 

2 1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve 

alanında doktora yapıyor olmak, 

belgelendirmek kaydıyla en az 10 

(on) yıl hemşire olarak çalışmış 

olmak, yoğun bakım hemşireliği 

sertifikalarından birine sahip olmak. 

Selçuk Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Alaaddin 

Keykubat Yerleşkesi 

Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 10 71 

210817 
Veteriner 

Fakültesi 

Veterinerlik Besin 

Hijyeni ve 

Teknolojisi 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak 

ve ilgili anabilim dalında doktora 

yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi 

Alaaddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / 

KONYA 

Tel : (332) 241 00 59 

210818 
Veteriner 

Fakültesi 

Veterinerlik 

Cerrahisi 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak 

ve ilgili anabilim dalında lisansüstü 

eğitim yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi 

Alaaddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / 

KONYA 

Tel : (332) 241 00 59 

210819 
Veteriner 

Fakültesi 

Veterinerlik İç 

Hastalıkları 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak 

ve ilgili anabilim dalında doktora 

yapıyor olmak. 

Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi 

Alaaddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / 

KONYA 

Tel : (332) 241 00 59 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

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

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2021/6)

–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında
Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/7)

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.


