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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

LABORATUVAR OKULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Laboratuvar Okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile

öğrenci başarısının tespiti ve işleyişe yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratu-

var Okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci

başarısının tespiti ve işleyişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Ku-

rumları Teşkilâtı Kanununun ek 55 inci maddesi, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim

Kurumları Kanunu ve 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile

Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun hükümlerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Dekan: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Dekanlarını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan ve en az 180 iş

gününü kapsayan süreyi,

ç) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders ke-

simine kadar geçen süreyi,

d) Enstitü: Laboratuvar okulunun bulunduğu ildeki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-

versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünü,

e) Enstitü Müdürü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

f) Genel Sekreter: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreterini,

g) Kampüs: Laboratuvar okulları kampüslerini,

ğ) Kanun: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanu-

nunu,

h) Koordinatör Müdür: Laboratuvar okulları Fen Lisesi Müdürünü,

ı) Kurucu: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

i) Kurucu Temsilcisi: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş-

kanını,

j) Laboratuvar Okul Müdürü: Laboratuvar İlköğretim Okulları Müdürleri ile Fen Lise-

leri Müdürlerinden her birini,

k) Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulu: Kanunun ek 55 inci maddesi uyarınca Rektör,

Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürleri, Genel Sekreter, Koordinatör Müdürler ile öğretim yılı

başında Mütevelli Heyet Başkanı tarafından belirlenen Dekanlardan biri ile Rektör Yardımcı-

lardan birinden oluşan kurulu,

l) Laboratuvar Okulu: Kanunun ek 55 inci maddesi uyarınca TOBB Ekonomi ve Tek-

noloji Üniversitesi tarafından kurulan Laboratuvar İlköğretim Okulları ve Fen Liselerini,

m) Mütevelli Heyet Başkanı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli He-

yet Başkanını,

n) Öğretim elemanı: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve diğer Üniversitelerin

öğretim elemanını,

o) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar

geçen süreyi,

ö) Öğretmen: Laboratuvar okullarında görev yapan, tam zamanlı veya kısmi zamanlı

veya ders başına ücretli ile Kanunun ek 55 inci maddesi gereğince TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarını,

p) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

r) Rektörlük: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,

s) Rektör Yardımcıları: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcıla-

rını,

ş) Senato: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
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t) Uzman öğretici: Alanında yükseköğrenim görmüş öğreticileri,

u) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

ü) Valilik: Laboratuvar okulunun bulunduğu ilin valiliğini,

v) Yaz Dönemi: Ders yılının bitimini takip eden ve gerektiğinde laboratuvar okulunun

bulunduğu il sınırları dışındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yıllık çalışma tak-

viminde belirlenen zaman dilimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Laboratuvar Okullarının Amacı ve Öğretim Şekli

Laboratuvar okullarının amacı

MADDE 5 – (1) Laboratuvar okullarının amacı; Türk millî eğitiminin genel amaçları

ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini

bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel

değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yü-

celtmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan de-

mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorum-

luluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş vatandaşlar olarak yetişmelerine, başkala-

rının haklarına saygılı, kendi haklarını koruyan bireyler olmalarını sağlayacak, uluslararası

yüksek kalite ve standarda sahip eğitim ortamına kavuşturmaktır.

(2) Laboratuvar okullarının eğitim-öğretim etkinliklerinde; laboratuvar okulunun amaç-

larını gerçekleştirecek şekilde öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve öğretim

programları dikkate alınarak, Üniversitenin diğer birimleri, öğrencileri ve öğretim elemanları

ile diğer illerdeki laboratuvar okulları, öğrenci ve öğretmenleriyle müşterek akademik ve sosyal

çalışmalarda bulunmak ve eğitim, kültür ve uygulama imkânlarını paylaşmak, Bakanlıkça kabul

edilen ders kitaplarını kullanmak ve bunlara ek olarak öğrencilerin katılmaları zorunlu olan

uluslararası sınavlara hazırlanmalarının sağlanması için zümre öğretmenlerince uygun bulunan

ve Enstitü Müdürünce onaylanan gerekli kaynak kitaplar ve ders araçlarını kullanmak, 10 uncu

sınıftan 11 inci sınıfa geçişte, Senato tarafından belirlenecek ve Bakanlıkça kabul edilerek

onaylanacak uluslararası sınavlarda başarılı olmaları için çeşitli kurslar düzenlemektir.

Öğretim şekli

MADDE 6 – (1) Öğretim dili Türkçedir. Laboratuvar İlköğretim Okullarında normal

eğitim süresinde karma eğitim-öğretim yapılır. Laboratuvar İlköğretim Okullarının okul öncesi

eğitim sınıfları ile 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda uygulamalı yabancı dil öğretim etkinlikleri prog-

ramları uygulanır. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Türk Kültürü ile ilgili diğer

dersler Türkçe, bunların dışında kalan dersler ise uygulamalı yabancı dille yapılır.

(2) Fen Liseleri, önünde hazırlık sınıfı bulunan okullardır. Normal ve karma eğitim-

öğretim yapılır. Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Türkiye Cumhuriyeti

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Millî Güvenlik Bilgisi ve Türk
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Kültürü ile ilgili diğer dersler Türkçe olarak, bunların dışında kalan dersler ise uygulamalı ya-

bancı dil eğitimi çerçevesinde yapılır. Ayrıca Kanun uyarınca uluslararası sınavlar ve uluslar-

arası diploma programlarının gerektirdiği derslerin öğretimi de yabancı dille yapılır. 10 uncu

sınıftan 11 inci sınıfa geçişte Enstitü tarafından belirlenecek uluslararası sınavda başarılı olma

şartı aranır. Ayrıca 11 inci ve 12 nci sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan Uluslar-

arası Bakalorya programı uygulanır.

(3) Sanat ve müzik eğitimine ve sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesine labora-

tuvar okullarındaki öğretim programları çerçevesinde derslerde ve ders dışı etkinliklerde ağır-

lıklı olarak yer verilir.

(4) Laboratuvar okulları ile Üniversitenin öğrenci, öğretim elemanı ve öğretmenleri

birbirlerinin dersleri ile kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerine katılarak müşterek etkinlikler

gerçekleştirirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvar Okulları Personeli, Görevlendirme,

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Laboratuvar okulları personeli

MADDE 7 – (1) Laboratuvar okullarında, kurucu temsilcisi tarafından istihdam edilen

personel çalıştırılır. Ayrıca Üniversite personeli de laboratuvar okullarında görevlendirilebilir.

(2) Laboratuvar okullarının yöneticileri, öğretmenleri ile idari personel ve diğer perso-

neli 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışırlar.

Görevlendirme ve atamalar

MADDE 8 – (1) Görevlendirme ve atamalarda, Kanun, 5580 sayılı Kanun, 20/3/2012

tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Ku-

rumları Yönetmeliği ve Üniversitenin mevzuatı uygulanır.

(2) Laboratuvar okullarındaki yönetici, öğretmen, uzman öğretici ile diğer görevliler;

görev yetki ve sorumlulukları bakımından Kanun, 5580 sayılı Kanun ve Üniversitenin mev-

zuatına tabidir.

(3) Gerektiğinde Kanun uyarınca Üniversite ve laboratuvar okulları arasında personel

görevlendirmesi yapılabilir.

Kurucu temsilcisi

MADDE 9 – (1) Kurucu temsilcisi, Üniversite adına Türkiye’de kurulu bankalar nez-

dinde açılan ve Kanunun ek 55 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen gelir-

lerin toplandığı özel hesabın harcama yetkilisidir.

(2) Kurucu temsilcisi, laboratuvar okullarında eğitim-öğretim ortamının gereği gibi

sağlanmasıyla görevlidir. Kurucu temsilcisi, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli

personelin istihdamı, araç-gerecin temini, bina ve diğer müştemilatın yeterli hâle getirilmesi

gibi hususlardan birinci derecede sorumlu olup bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla aşa-

ğıda belirtilen görevleri yapar:
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a) Her yıl Enstitü Müdürü tarafından hazırlanan laboratuvar okulunun mali bütçesini

Aralık ayı sonuna kadar onaylar.

b) İşlerin gereği gibi yapılabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel istih-

dam eder.

c) Gerektiğinde Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulu, öğretmenler kurulu ve diğer

kurul toplantılarına katılarak laboratuvar okullarının ve öğretmenlerin problemlerini ve istek-

lerini tespit ederek gereğini yapar.

Enstitü Müdürü

MADDE 10 – (1) Enstitü Müdürü, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı

tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Enstitü Müdürü yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Enstitü Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Her yıl Kasım ayı sonuna kadar laboratuvar okulunun izleyen yıl mali bütçesini ha-

zırlar ve kurucu temsilcisinin onayına sunar.

b) Eğitim-öğretimle ilgili olarak laboratuvar okulu Koordinatör Müdürü veya okul mü-

dürünce alınması için talepte bulunulan araç-gereç ile diğer ihtiyaçları temin eder.

c) Laboratuvar okulunun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri takip eder, muhasebeyi

ilgilendiren defter, dosya, kayıt ve makbuzların tutulmasını sağlar.

ç) Kanun, 5580 sayılı Kanun ve Üniversitenin mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri

yapar.

d) Koordinatör Müdür ve laboratuvar okul müdürleriyle birlikte yılda bir defa Şubat

ayı içinde faaliyet raporu hazırlayarak Kurucuya gönderir.

Koordinatör Müdür

MADDE 11 – (1) Koordinatör Müdür, Fen Lisesi Müdürüdür. Fen Lisesi Müdürünün

görevde olmaması durumunda Fen Lisesi Müdürüne vekâlet eden Fen Lisesi Müdür Yardımcısı

Koordinatör Müdür görevini yürütür.

(2) Koordinatör Müdür; laboratuvar okullarının yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyet-

lerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Rektörlüğe, Eğitim Bilimleri Ens-

titüsü Müdürlüğüne ve Bakanlığa karşı laboratuvar okul müdürüyle birlikte sorumludur.

(3) Koordinatör Müdür, bütün laboratuvar okullarını ilgilendiren müdürler kurulu top-

lantılarına başkanlık eder. Diğer yönetim kadrolarından kendisine verilen raporları inceler ve

gereğinin yapılmasını sağlar. Ayrıca;

a) Laboratuvar okulunda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, memur ve diğer

personelin eğitim, bilim, sanat ve teknik alanlardaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli

tedbirleri alır.

b) Laboratuvar okulunda eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun

olarak yapılmasını sağlar.

c) Yönetim ile eğitim-öğretim kadroları arasında koordineyi sağlar.
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ç) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için tedbirler alır, yapılan

etkinlikleri kontrol eder.

d) Laboratuvar okul müdürü ile birlikte Ekim ayı sonuna kadar mali rapor hazırlar ve

Enstitü Müdürüne sunar.

e) 5580 sayılı Kanun ve Üniversitenin mevzuatı tarafından kendisine verilen görevleri

yapar.

Laboratuvar okul müdürü

MADDE 12 – (1) Laboratuvar okul müdürü; laboratuvar okulunun yönetiminden, eği-

tim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden

Koordinatör Müdüre, Enstitü Müdürüne, Rektörlüğe, Mütevelli Heyet Başkanına ve Bakanlığa

karşı sorumludur. Laboratuvar okul müdürü bu sorumluluğu yerine getirmek için;

a) Kurullara ve toplantılara başkanlık eder.

b) Diğer yönetim kadrolarından, zümre başkanlarından ve öğretmenlerden kendisine

intikal eden raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar.

c) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları

yapar. Eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasını sağlar. Faaliyetlerin yapılması ile ilgili gö-

rev dağılımını yapar, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken faaliyetler için Koordinatör

Müdürün bilgisi ve onayıyla gerekli izinlerin alınmasını sağlar.

ç) Eğitim-öğretim ve yönetim etkinlikleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların

tutulmasını, yazışmaların gecikmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

d) Laboratuvar okulunda görevli diğer yönetici personel, öğretmen, uzman öğretici,

memur, hizmetli ve diğer personelin yetiştirilmesi, eğitim, bilim, sanat ve teknik alanındaki

gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

e) Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereci kontrol etme, kullanılmaya hazır hâle

getirme, eksiklerin tespiti ve giderilmesi konusunda girişimlerde bulunur.

f) Laboratuvar okulundaki çalışanların görevlerini planlı, düzenli ve amacına uygun

olarak yerine getirmelerini sağlar.

g) Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitimin kalitesinin yük-

seltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygular, gerekli hâllerde diğer kısımlarla koordinasyonu

sağlar.

ğ) Bakanlığın ilgili mevzuatında belirtilen diğer görevleri yapar.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları

MADDE 13 – (1) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları laboratuvar okul mü-

dürünün eğitim-öğretime ilişkin vereceği görevleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine

verilen görevleri yapar. Fen Lisesinde Uluslararası Bakalorya (UB) programının işleyişi için

müdür yardımcısı koordinatör olarak görevlendirilebilir. Laboratuvar okul müdürünün görevi

başında olmadığı sürelerde Koordinatör Müdürün teklifi, Enstitü Müdürünün onayı ile labora-

tuvar okul müdürünün yetki ve sorumlulukları, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının

bulunmaması durumunda müdür yardımcılarından biri tarafından kullanılabilir.
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Kurullar ve personellerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri; diğer

kurulların kurulması, teşkili, görev ve yetkileri ile laboratuvar okulları personellerinin görev,

yetki ve sorumlulukları Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun önerisi ve kurucu temsilci-

sinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

Kayıt-kabul

MADDE 15 – (1) Laboratuvar okullarında kayıt-kabul işleri ile öğrencilere verilecek

burslar, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile çı-

karılacak Giriş Sınavları ve Burslar Yönergesi doğrultusunda aşağıda belirtilen esaslara göre

yapılır. Ana sınıfı ile 1 inci sınıfa alınacak her yıl en fazla 20 şer öğrenci Mütevelli Heyet Baş-

kanı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca başvuranların arasından yapılacak

seçim ile belirlenir. Bu öğrenciler burslu statüsünde değerlendirilmez. 2 nci sınıfa öğrenci ka-

bulü, sınavda başarılı olanlar arasından yapılır:

a) Hazırlık ve ara sınıflar için alınacak öğrenci sayıları; laboratuvar okulu yönetiminin

önerileri dikkate alınarak Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunca tespit edilir.

b) Her öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine uygun olarak hazır-

lanacak laboratuvar okulu çalışma takviminde belirlenen süreler dikkate alınarak laboratuvar

okulu yönetimince, aday kaydı, kesin kayıtlar, nakil, giriş sınavları ve başvuru tarihleri belirlenir

ve Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra ilan edilir.

c) Laboratuvar ilköğretim okulları mezunlarından Fen Lisesine devam etmek isteyenler,

laboratuvar okulunun ilgili giriş sınavında başarılı olmaları hâlinde hazırlık sınıfına alınırlar.

ç) Fen Lisesi hazırlık sınıfını okumadan 9 uncu sınıfa devam etmek isteyenlerin, labo-

ratuvar okulunca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına girmeleri gerekir. Sınavda başarılı

olan öğrenciler 9 uncu sınıfa devam ettirilir.

d) Laboratuvar okullarındaki öğrencilerin velilerinden herhangi birinin ya da vasisinin

laboratuvar okulunun bulunduğu şehirde ikamet etmesi esastır. Laboratuvar okulunun bulun-

duğu ilde ikamet etmeyen veli ya da vasinin öğrencisi giriş sınavına alınabilirler. Ancak bu öğ-

rencilerin laboratuvar okuluna kabul edilebilmeleri için veli ya da vasisinin kayıt tarihi itibarıyla

ikamet şartını sağladıklarını belgelendirmeleri gerekir. Veli ya da vasinin ikamet zorunluluğu,

öğrencinin eğitimi süresince devam eder. Buna uymayan veli ya da vasinin öğrencisinin labo-

ratuvar okulu ile ilişiği kesilir. Anne ve/veya babası hayatta olmayan öğrenciler için şartlar,

Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunca her öğrenci için ayrı ayrı belirlenir.

e) Fen Liselerinin hazırlık sınıflarına öğrenci alımı, Laboratuvar Okulları Yönetim Ku-

rulunun teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile çıkarılacak Giriş Sınavları ve Burslar Yönergesi

doğrultusunda yapılır. Giriş sınavlarında, genel yetenek ve eğitim seviyesinin değerlendirilmesi

esastır.
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f) Laboratuvar okulları yönetimlerince, giriş sınavı sonuçları Laboratuvar Okulları Yö-

netim Kurulunun onayı alındıktan sonra, öğrencinin veli ya da vasisine bildirilir. Gönderilen

bildirimde, kabul edilen öğrenciler için kesin kayıt tarihleri ve istenilen belgeler belirtilir.

g) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların

sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı

veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Nakilleri

Nakiller

MADDE 16 – (1) Laboratuvar okuluna öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat

çerçevesinde aşağıdaki esaslar dâhilinde yürütülür:

a) İlköğretim okullarında 2 nci sınıftan 8 inci sınıfa kadar ve ilan edilmiş mevcut kon-

tenjanlar dâhilinde giriş sınavlarında başarılı olan öğrencilerin nakli yapılır.

b) 9 uncu ve 10 uncu sınıflara, açık kontenjan olması hâlinde ve başvuran öğrencilerin

geçtiği sınıfın öğretim programındaki derslerden laboratuvar okulunca yapılacak yazılı, sözlü

ve uygulamalı sınavlar sonucunda belirlenen baraj puanını aşan öğrencilerin puan üstünlüğü

esasına göre kayıtları yapılır.

c) Açık kontenjan olması hâlinde 11 inci sınıfa nakil için Rektörlükçe istenen uluslararası

sınavda başarılı olma ön şartı aranır.

ç) 12 nci sınıfa öğrenci nakli yapılmaz.

(2) Tüm adayların laboratuvar okulu yönetimince yapılacak giriş sınavlarında başarılı

olması gereklidir.

(3) Öğrencinin velisinin veya vasisinin isteği ile resmî/özel başka öğretim kurumlarına

nakli ise ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

(4) Nakille gelen öğrenci sayısı her sınıf kategorisindeki öğrenci sayısının yüzde 10’unu

aşamaz.

Sınıf mevcutları

MADDE 17 – (1) Laboratuvar okullarında sınıf mevcutları 20 öğrenciden fazla ola-

maz.

Öğrenci ücretleri

MADDE 18 – (1) Öğrenci ücretleri, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun önerisi

ve kurucu temsilcisinin onayı ile belirlenir.

Burslu okutulacak öğrenciler

MADDE 19 – (1) Kanunun ek 55 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, Laboratuvar

okullarında, öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur.
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(2) Laboratuvar okullarına kabul edilecek öğrencilerden, burslu statüde okuyacak öğ-

rencilerin, genel yetenek ve eğitim düzeyinin tespiti için giriş sınavındaki başarı sıralaması

esas alınır. Giriş sınavı ve burslara ilişkin esaslar, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun

teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile çıkarılacak Giriş Sınavları ve Burslar Yönergesi ile

düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Laboratuvar okullarındaki devam-devamsızlık, öğrenci başarısının

ölçme ve değerlendirilmesi, nakil ve geçişler, derslerin özelliğine göre yapılacak yazılı ve uy-

gulamalı sınavlar, sınıf geçme, kurullar, komisyonlar, ekipler ile öğrenci ödül ve disiplin işleri

gibi bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan eğitim ve öğretim hizmetlerine dair hallerde

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul

Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri

uygulanır.

Yönergeler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerek duyulacak her türlü yöner-

ge, Laboratuvar Okulları Yönetim Kurulunun önerisi ve kurucu temsilcisinin onayı ile düzen-

lenir.

Laboratuvar okullarının gelir kaynakları ve harcamalar

MADDE 22 – (1) Laboratuvar okullarının gelir kaynakları; Kanunun ek 55 inci mad-

desi uyarınca;

a) Üniversitenin tüm birimlerinde ve kampüslerinde görev yapan personelin ücretle-

rinden yirmi beş yıl süre ile kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla olu-

şan kaynaktan,

b) Burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,

c) Üniversitenin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,

oluşur.

(2) Laboratuvar okullarında yapılacak her türlü harcama ve gider; 28/10/2009 tarihli

ve 27390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Kanununun Ek 55 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve De-

netimine Dair Yönetmelik ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/67)

MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol

ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri

ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince

2020 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde

uygulanacaktır:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 13.521 TL (onüçbinbeşyüzyirmibir

Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için  20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.605 TL

(üçbinaltıyüzbeş Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.013 TL

(dokuzbinonüç Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az

45.066 TL (kırkbeşbinaltmışaltı Türk Lirası)’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üze-

rinden yıllık beher bin litre başına, bira için 13,52 TL (onüç Türk Lirası elliiki kuruş); şarap ve

aromatize şarap için  22,53 TL (yirmiiki Türk Lirası elliüç kuruş); aromatize şarap bazlı içki

ve aromatize şarap kokteyli için 72,53 TL (yetmişiki Türk Lirası elliüç kuruş); distile alkollü

içkiler için 153,22 TL (yüzelliüç Türk Lirası yirmiiki kuruş)  olarak hesaplanır. Başvuru sıra-

sında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli;  bira için en az 13.521 TL (onüçbinbeşyüzyirmibir Türk

Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.605 TL

(üçbinaltıyüzbeş Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.013 TL (do-

kuzbinonüç Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az

45.066 TL (kırkbeşbinaltmışaltı Türk Lirası)’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis

kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori

içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı

bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma

izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde;

aromalı bira üretimi için en az 27.041 TL (yirmiyedibinkırkbir Türk Lirası), şarap tesislerinde;

yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en

az 45.066 TL (kırkbeşbinaltmışaltı Türk Lirası) maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden

yıllık beher bin litre başına 72,53 TL (yetmişiki Türk Lirası elliüç kuruş) proje tadilat izni

bedeli alınır. 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ

MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/68)

MADDE 1 – (1) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol

ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

14 üncü maddesi gereğince 2020 yılında hizmet bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulana-

caktır:

a) Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış

raporuna göre beher bin litre başına; bira için 13,40 TL (onüç Türk Lirası kırk kuruş); şarap,

köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 22,33 TL (yirmiiki Türk Lirası

otuzüç kuruş); aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şa-

rabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 80,37 TL (seksen Türk Lirası

otuzyedi kuruş); distile alkollü içkiler için 143,51 TL (yüzkırküç Türk Lirası ellibir kuruş)’dir.

b) Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 27.040 TL (yirmiyedibinkırk Türk

Lirası); aromalı bira için en az 54.079 TL (ellidörtbinyetmişdokuz Türk Lirası); şarap, köpüren

şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde

en az 7.212 TL (yedibinikiyüzoniki Türk Lirası) ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde

en az 18.026 TL (onsekizbinyirmialtı Türk Lirası); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da

yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 45.067 TL

(kırkbeşbinaltmışyedi Türk Lirası); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az

64.760 TL (altmışdörtbinyediyüzaltmış Türk Lirası)’dir. 

c) Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira

için 27,04 TL (yirmiyedi Türk Lirası  dört kuruş); aromalı bira için 45,06 TL (kırkbeş Türk Li-

rası  altı kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 45,06 TL

(kırkbeş Türk Lirası  altı kuruş); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve

şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 145,05 TL (yüzkırkbeş Türk

Lirası  beş kuruş); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 259,05 TL (ikiyüzelli-

dokuz Türk Lirası  beş kuruş)’dir. 

ç) Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5.406 TL

(beşbindörtyüzaltı Türk Lirası)’dir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ VE 26 NCI 
MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/69)

MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil
Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
meliğin 25 inci maddesi gereğince alınan belgelere ilişkin bedeller aşağıdaki şekilde belirlen-
miştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 51,20 TL
(ellibir Türk Lirası yirmi kuruş).

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 42.650 TL (kırkikibinaltıyüzelli Türk
Lirası).

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 42.650 TL (kırkikibinaltıyüzelli Türk Lirası).
ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 5.115 TL (beşbinyüzonbeş Türk Lirası).
MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına

104,90 TL (yüzdört Türk Lirası doksan kuruş).
b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 42,67 TL

(kırkiki Türk Lirası altmışyedi kuruş).
c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 17,90 TL (onyedi Türk Lirası doksan kuruş).
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜNCÜ VE 26 NCI

MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/70)

MADDE 1 – (1) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün
Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci,
23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis
faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2020 yılı
için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 66.300 TL (altmışaltıbinüçyüz
Türk Lirası).

b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 132.600 TL (yüzotuzikibin-
altıyüz Türk Lirası).

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:
1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 66.300 TL (altmışaltıbinüçyüz Türk Lirası).
2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 6.630 TL (altıbinaltıyüzotuz

Türk Lirası).
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE 
SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE 

PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN 
6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, 
YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN 
UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/71)

MADDE 1 – (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün
Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk
Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi: 
1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 22.280 TL

(yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),
2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 265 TL (ikiyüzaltmışbeş

Türk Lirası),
b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:
1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına

neden olan proje değişiklikleri için 22.280  TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),
2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden

olan proje değişiklikleri için 265 TL (ikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),
c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,16 TL

(dört Türk Lirası onaltı Kuruş).
MADDE 2 – (1) 31/3/2008  tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlan-
masına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken
Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık ola-
rak süre uzatımı bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 129.430 TL (yüzyirmidokuzbindörtyüz-
otuz Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 10.860 TL
(onbinsekizyüzaltmış Türk Lirası).

MADDE 3 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ma-
karon Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi,
Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet
bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon ma-
karon üretim kapasitesi başına 22.280  TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),   

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon
adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4.170 TL (dört-
binyüzyetmiş Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden
4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

22 Ocak 2020 – Sayı : 31016                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),
d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 TL

(yirmi Türk Lirası doksaniki Kuruş).
MADDE 4 – (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak

Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk
Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve
Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı
üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 11.710 TL
(onbirbinyediyüzon Türk Lirası), 

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı
üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden
olan proje değişiklikleri için 11.710 TL (onbirbinyediyüzon Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz
Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dörtbinyüzseksen
Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,87 TL (seksenyedi
Kuruş).

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ

MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/72)

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün
Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2020 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım
işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 8.700,00-TL (Sekizbinyediyüz Türk Lirası),
b) Perakende satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 450,00-TL (Dörtyüzelli

Türk Lirası),
2) İlçe merkezlerinde 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası), 
3) Diğer mahallerde 110,00-TL (Yüzon Türk Lirası),
c) Açık alkollü içki satış belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.870,00-TL (Bin-

sekizyüzyetmiş Türk Lirası),
2) Diğer mahallerde 720,00-TL (Yediyüzyirmi Türk Lirası),
ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:
1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 4.590,00-TL (Dört-

binbeşyüzdoksan Türk Lirası),
2) Diğer mahallerde 4.180,00-TL (Dörtbinyüzseksen Türk Lirası).
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 559/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 561/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 560/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 560/2/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2020 YILI İSTİHSALİ 1.000 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1- Genel Müdürlüğümüze bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2020 yılı 

içerisinde üretilecek olan tahmini 1.000 ton inek sütü tek parti halinde satılacaktır. 

2- İhale 29/01/2020 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 

Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 

verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 05/02/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 

şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  

  Tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki 

gibidir. 

PARTİ NO İŞLETME ADI 
MİKTARI 

(TON) 

MUHAMMEN

TUTARI(TL)

% 3 GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL)

1 KARACABEY TİM. 1.000 2.235.180,00 67.055,40 

4- İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan 

az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) 

belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak ve o dönem 

için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.  

İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl 

süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde 

uygulanacaktır. 

5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 29/01/2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.  

6- Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır. 

7-İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 

Bakanlıklar/ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin 

edilebilir.  

8-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 

TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.  

 İLAN OLUNUR. 

ADRES      : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Karanfil Sok. No:62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0 312 417 84 70-80 

Fax: 0 312 425 59 55 

 627/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İSTANBUL İLİ, BAKIRKÖY İLÇESİ, KARTALTEPE MAHALLESİ, 869 ADA 146 

PARSELDEKİ 3,098.00 m2 ALANI BULUNAN, 664/67346 ARSA PAYLI, KAT 

MÜLKİYETLİ VE DÜKKAN VASFINDAKİ B4 BLOK BODRUM KAT 1 VE 2 NOLU 

BAĞIMSIZ BÖLÜMDE KAYITLI TAŞINMAZINLARIN SATIŞI  

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, 

Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 Parseldeki 3,098.00 m2 alanı bulunan, 664/67346 arsa paylı, 

kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki B4 blok Bodrum Kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı 

taşınmazlar satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis 

Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak 

suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca 

gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

İBAN numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz doksan) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi 

Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif 

vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, 

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden 

temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir. 

4 - İhale konusu İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 869 ada 146 

Parseldeki, 3,098.00 m2 alanı bulunan, 664/67346 arsa paylı, kat mülkiyetli ve Dükkan vasfındaki 

B4 blok Bodrum Kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazların satışı her biri için geçici 

teminat miktarı 15.000,00 (On beş bin) TL olarak belirlenmiştir. 

 

Ada Parsel 

Hisse 

oranı 

Parsel 

Yüzölçümü

Bürüt 

m2 Niteliği Durumu

Son Teklif 

Tarihi 

ve saati 

İhale Tarihi 

ve saati 

869 146 664/67346 
3,098.00 

m2 
61 Dükkan Boş 

06.02.2020 

10:00 

06.02.2020 

10:00 

869 146 664/67346 
3,098.00 

m2 
61 Dükkan Boş 

06.02.2020 

10:00 

06.02.2020 

14:00 

 554/1-1 
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3.000.000 ADET TENEKE KAVURMA KONSERVE KUTUSU SATIN 

ALINACAKTIR 

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sincan Et Kombinası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

İdarenin Adı : Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü 

a) Adresi : İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No: 78 Sincan/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122701932 - 3122704214 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000.000 Adet Teneke Kavurma Konserve Kutusu Alımı 

b) Teslim [yeri / yerleri] : Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü 

İstasyon Mah. Ayaş Cad. No:78 Sincan/ANKARA 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 2020 yılı içinde alımı yapılacaktır. 

3- İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası Müdürlüğü 

İstasyon Mah. Ayaş Cad. No:78 Sincan/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30.01.2020 - 14:30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen i teminat mektubu. 

5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2020 – Sayı : 31016 

 

6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

6.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

6.2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

ESK Sincan Et Kombinası Müdürlüğü (Malzeme İkmal Şefliği) adresinden satın alınabilir. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Sincan 

Şubesi IBAN TR54 0001 0007 3136 2613 0764 81 nolu yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale 

dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale 

dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale 

dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer 

alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek 

zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. 

İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Et ve Süt Kurumu Sincan Et Kombinası 

Müdürlüğü İstasyon Mah. Ayaş Cad. No:78 Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalar hariç ) tabi olmayıp, ihale Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak, Müdürlüğümüz İhaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakla serbesttir. 

 589/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1.İHALENİN KONUSU: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mahalle, ada, pafta, parsel numarası, tapu alanı, imar 

durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen 

taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

Mahalle Ada Pafta Parsel 
Tapu 

Alan 
İmar Durumu 

Rayiç 

Bedeli 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Belkıs 6374 
N38c-

14d/4a 
1 

8.808,11 

m² 

Ticaret+Konut (TİCK 

E:1.80 Yençok:36,50)

1.350,00 

TL 

11.890.948,50 

TL 

356.728,45 

TL 

Belkıs 6388 
N38c-

19a-2a 
2 

2.958,32 

m² 

Akaryakıt LPG Satış 

ve Servis İstasyonu 

(E:0.30 Yençok:6.50)

3.750,00 

TL 

11.093.700,00 

TL 

332.811,00 

TL 

Güzelyurt 6711 
N38c-

19a/3d 
1 

1.700,00 

m² 

Ticaret (E:1.10 

Yençok 3 Kat) 

1.100,00 

TL 

1.870.000,00 

TL 

56.100,00 

TL 

Güzelyurt 6711 
N38c-

19a/3d 
2 

1.613,15 

m² 

Ticaret (E:1.10 

Yençok 3 Kat) 

1.000,00 

TL 

1.613.150,00 

TL 

48.394,50 

TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 

edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici 

teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İban nolu Belediyemiz 

banka hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz 

banka teminat mektubu da sunabilirler.  

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

 Söz konusu yerlerin ihalesi 05.02.2020 Çarşamba günü saat 16:00 ‘da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

 İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 05.02.2020 Çarşamba günü saat 12:00 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 

süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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6. İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

 Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

 Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

 Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

 a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

 b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-

Devlet ‘ten temin edilecek), 

 c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  

 ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

 d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

 e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

 f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

 g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

 ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

 h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

- C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  

 Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

 İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 

 588/1-1 
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DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI 

SAHA İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1. 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası 

(c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Doğal Mineralli Su Arama ruhsatlı 

saha, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2. Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz 

aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 30.01.2020 Perşembe günü saat 10:00`da Doğal Mineralli Su 

Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir. 

3. İhaleye Katılabilmek İçin:  

a) Tebligat Adresini gösterir belge, 

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)  

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu  

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için ) getirilmesi 

gerekmektedir 

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.  

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu 

yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) 

gerekmektedir. 

4. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz 

olarak görülebilir. 

5. İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda 

yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6. İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat 

mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

7. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel 

kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza 

sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur. 

8. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

9. İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

Sıra 

No 
İlçesi 

Erişim 

No 
Pafta 

Alan 

Hektar 

İhale Bedeli TL 

(KDV Hariç) 

Geçici Teminat 

Miktarı %3 

İhale Tarihi ve 

Saati 

1 Merkez 3385610 
K34c2,K35a4 

K35d1 
4880,68 85.852,13 TL 2.575,56 TL 

30.01.2020 

Saat 10:00 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu 

parselde kayıtlı 5613,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu 
parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz müşterek 05/12/2019 tarihli ve 2019/1126 
sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2. İhale 5 ŞUBAT 2020 Çarşamba günü saat 14:00 'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. 
No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 
Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif 
Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 
m2’lik tam taşınmazın muhammen bedeli 4.042.044,00 TL ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 
nolu parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın muhammen bedeli 653.724,00 TL 
olup Toplam Muhammen Bedeli 4.695.768,00 TL (Dört milyon altı yüz doksan beş bin yedi yüz 
altmış sekiz TL) Geçici Teminat Bedeli 140.880,00 TL (Yüz kırk bin sekiz yüz seksen TL) olup, 
geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Satış toplam muhammen bedel üzerinden 
yapılacaktır. 

4. Söz konusu Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2 
yüzölçümlü tam taşınmazın imar durumu SAĞLIK TESİS ALANI E=1,50; Karamanlı Mahallesi 
8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın imar durumu K2 olarak 
tanımlanmıştır. 

5. İhale ile ilgili tüm masraflar(Tellaliye %1+1 Karar pulu binde 5,68, gazete ilan bedeli 
ve tapu harcı)ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 
12:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. 
Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8. Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15( on beş )gün 
içerisinde pazarlık usulü ile satılır 

9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2020 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi) 

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi) 
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur.  491/1-1 
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OPERATÖR VE OPERATÖR YARDIMCILI YÜKLETLİ KAMYON KİRALAMA 
HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/27426 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0312 207 26 12 FAX: 0312 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 
2 - İhale konusu malın; 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü 

bünyesinde çalıştırılmak üzere 9 adet Operatör ve 
Operatör yardımcılı Yükletli Kamyon kiralama 
İşidir. 

Kiralanacak iş makinaların cinsi ve özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 

1 

 
Operatör ve Operatör Yardımcılı 4 adet en az 30 tonluk Yükletli Kamyon (Hidrolik Bomlu 
Kayar Saç Kasalı Vinç) (Vinç ve Kamyonun modelleri en az 2010 model olacaktır) 
 

2 

 
Operatör ve Operatör Yardımcılı 1 adet en az 25 tonluk Yükletli Kamyon (Hidrolik Bomlu 
Kayar Saç Kasalı Vinç) (Vinç ve Kamyonun modelleri en az 2008 model olacaktır) 
 

3 

 
Sürücülü ve sürücü Yardımcılı 4 adet 7 ton ve üstü kaldırma kapasiteli Yüklet İş Makinesi 
(Vinç ve Kamyonun modelleri en az 2010 model olacaktır) 
 

 
b) Yapılacağı Yer : Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü Üretim 

Müdürlüğü bünyesinde. 
c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 24 (Yirmidört) AY’dır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 / 06530 Çankaya/ 

ANKARA 
  Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Yeni İhale 

Salonu 
b) Tarihi ve saati : 31/01/2020 - Saat 15.30 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile e- 
posta adresi; 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 
%30’undan az olamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış her türlü 

bakım onarım hizmet işi ve/veya her türlü karayolu malzeme taşıma işi benzer iş olarak 
değerlendirilecektir. 

5 - İhale dokümanı; 
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 

6. Kat 621 Nolu Odada görülebilir ve Şartname bedeli 250,00-TL karşılığı, Vakıflar Bankası 
T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli 
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. (Banka dekontunun orijinali İdareye teslim edilecektir.) 

6 - Teklifler, 31/01/2020 tarih ve saat 15.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
YENİ İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 604/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/472 Esas, 2014/457 Karar (yeni 

Esas: 2019/235) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, 

Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar 

Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 542/1-1 

—— • —— 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Üniversitemizde görevlendirilmek üzere 08.01.2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete’ 

de yayımlanan Akademik Personel ilanına ilişkin olarak; Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve 

Uzay Bilimleri Fakültesi ve İşletme Fakültesi bölümleri için ilan metninde yer alan Araştırma 

Görevlisi ilanları Üniversitemiz Senatosu tarafından iptal edilmiştir. 

 597/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden 

Işık İlim Vakfı, Adana 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.01.2020 tarihinde kesinleşen, 

11.10.2019 tarihli ve E:2018/414, K:2019/886 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

 Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 579/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı (İCEKV) 

VAKFEDENLER: İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi Yaptırma Hizmeti ve Dayanışma 

Derneği 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.12.2019 tarihinde tavzih edilen, 

08.11.2019 tarihli ve E: 2018/695, K: 2019/338 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür 

mirasımızın, özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve 

korunması, Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü bir bütünlük içinde ele alarak araştırmak ve vakıf 

senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000-TL (Seksen Bin Türk Lirası) nakit 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 550/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 10.01.2020 Karar No: 538 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tekirdağ illeri sınırı içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/K/F20-d3, d4 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan 
Çanta-1 kuyusuna ait lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi sahibi ile anlaşma yoluyla 
satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele el 
koyma kararı bulunan, İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta-Mimarsinan Mahallesindeki 108 ada 1 
parsel no’lu taşınmazın 16.176,34 m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 30.10.2019 
dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce acele el koyma 
kararı alınan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 
İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta-Mimarsinan Mahallesindeki 108 ada 1 no’lu parselin 16.176,34 
m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazinin: 
İli : İstanbul 
İlçesi : Silivri 
Mahallesi  : Çanta 
 
Ada  Parsel No                 Maliki İstimlaki istenen miktar m2 
108        1  Engin KALE (İbrahim Oğlu)            16.176,34 m² 
 536/1/1-1 

—— • —— 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.01.2020 Karar No: 539 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Batman illeri sınırı içerisinde sahip bulunduğu 
ARİ/TPO/K/L47-d1-2 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılması planlanan Batı 
Yemişlik-1 kuyusuna ait lokasyon sahası için gerekli olan ancak, arazi sahipleri ile anlaşma 
yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kozluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele 
el koyma kararı bulunan, Batman ili, Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyündeki 332 parsel no’lu 
taşınmazın 13.779,63 m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 22.10.2019 dilekçesiyle 
müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kozlu Asliye Hukuk Mahkemesi’nce acele el koyma 
kararı alınan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen 
Batman ili, Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyündeki 332 no’lu parselin 13.779,63 m2’lik kısmının, 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 
kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazinin: 
İli : Batman 
İlçesi : Kozluk 
Köyü  : Kumlupınar 
 
Parsel No.                       Maliki İstimlaki istenen miktar m2 
    332  Abdurrazzak IŞIK (Abdullah Oğlu)           13.779,63 m² 
 Muhammed Sabır IŞIK (Nurettin Oğlu) 
 Vasfattin IŞIK (Abdullah Oğlu) 

 536/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 

numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 

yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 

işlem tesis edilmiştir.   

- Balıkesir İli, 392 ada, 2 parsel - Kalender Yapı Market San. Tic. A.Ş. 

(0010212585688548) - Şirketin Yönetim Kurulu üyesi ve başkanı Şahabettin BARAN - 

27.11.2019 tarihli ve 10/YSK/011 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Balıkesir İli, 17L2 pafta, 5597 ada, 18 parsel - Emir Isıtma Klima Sistemleri 

Havalandırma ve Mühendislik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (0034311452690448) - 03.01.2020 

tarihli ve 10/YSK/019 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Balıkesir İli, 18M2 pafta, 4605 ada, 18 parsel - Beta Grup Doğalgaz İnşaat Gıda Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi (0034311435731712) - Şirket ortağı Sefer COŞKUN - 23.12.2019 

tarihli ve 10/YSK/018 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Balıkesir İli, 17M4 pafta, 5635 ada, 1 parsel - Karesi Grup Yapı İnşaat Taahhüt 

Mühendislik Nakliyat Yapı Malzemeleri Gıda Emlak San. Tic. Ltd. Şti. (0010315495287648) - 

Şirket ortağı Sevgi DENİZ - 23.12.2019 tarihli ve 10/YSK/017 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 

Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Yalova İli, G22D13A2A pafta, 213 ada, 1 parsel - Yeni Kurulacak Yalova As İnşaat 

Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (0077311966664340) - Şirket ortağı Adnan ÇETİN - 

07.01.2020 tarihli ve 2 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Yalova İli, 31P3D pafta, 2502 ada, 11 parsel - İsmail ARTAN (0077110058332503) - 

02.01.2020 tarihli ve 1 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Tekirdağ İli, 77 pafta, 407 ada, 8 parsel - Asrın Giyim Gıda Tarım İnşaat Oto Akaryakıt 

Orman Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (0059310183744612) - 27.11.2019 tarihli 

ve 2019-7 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının/müdürlerinin 

yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince 

verilmemesine,  

Karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 581/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bartın İli, Kurucaşile İlçesi, E29a20a2b pafta,  120 ada,  15 parsel üzerindeki 1531046 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 4030 Ticaret Sicil No ile Bartın Ticaret Odasına kayıtlı 

1116 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bartın Kuzey Yapı Denetim Ltd. Şti.’ tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 18.11.2019 tarihli ve 

E.2019/1806 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı Bakanlığımız tarafından itiraz 

yoluna başvurulması sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 6. İdari Dava Dairesinin 

17.12.2019 tarih ve YD İtiraz No: 2019/1048 sayılı kararı ile “itirazın kabulüne, yürütmeyi 

durdurma kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin 

reddine” hükmedildiğinden, 17.12.2019 tarih ve 30981 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan 

"dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, Bartın Kuzey Yapı 

Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan yeni iş almaktan men cezası işleminin, "Yürütmenin 

Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 230 günlük kısmının 

uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 20.01.2020 tarih ve 13787 sayılı Makam 

Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 586/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bartın İli, Kurucaşile İlçesi, E29a20a2b pafta,  120 ada,  15 parsel üzerindeki 1531046 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Bartın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gamze 

ÇIRPAN ERMİŞ 'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 110480) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 18.11.2019 

tarihli ve E.2019/2094 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı Bakanlığımızca itiraz 

yoluna başvurulması sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 

17.12.2019 tarih ve YD İtiraz No: 2019/1049 sayılı kararı ile “itirazın kabulüne, yürütmeyi 

durdurma kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin 

reddine” hükmedildiğinden, 17.12.2019 tarih ve 30981 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan 

"dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, Gamze ÇIRPAN 

ERMİŞ hakkında uygulanan “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması” işleminin, "Yürütmenin Durdurulması"  

kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 230 günlük kısmının uygulamaya konulması 

Bakanlık Makamından alınan 20.01.2020 tarih ve 13815 sayılı Makam Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 586/2/1-1 
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Ticaret Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 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, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek 

sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (Yirmi iki ) adet 

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, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı 

için 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 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 

bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 

kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 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. 

f)Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, 

öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım 

çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak 

uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip 

olmak. 

B. ÖZEL ŞARTLAR 

I-) KURUMSAL YAZILIM MİMARI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 

1)Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem 

birimlerinde .NET teknolojileriyle en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek, 

2)Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak: 
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•Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) 

•Microsoft Certified Application Developer (MCAD) 

3)Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı 

ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak, 

4)Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük çaplı 

yazılım projelerinde yazılım mimarı olarak görev yapmış olmak, 

5)Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım 

Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented 

Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

6)Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak, 

7).NET Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

8).NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, LinQ SQL, IIS teknolojileri 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

9)Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) 

teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

10)Jquery, Ajax, CSS, Javascript, Typescript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine 

hâkim ve deneyimli olmak, 

11)Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

12)Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

13)İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya 

ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak, 

14)Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, 

15)IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve 

yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

16)Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

17)Kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak, 

18)Websocket, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak, 

19)Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, 

20)IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda 

tecrübe sahibi olmak, 

21)Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

22)Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

23)Versiyon kontrol sistemleri(TFS,GIT,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-

Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

24)Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların 

uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

25)Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 

26)Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

27)İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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28)İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki 

çizenekleri (entity relationship diagrams), UML tasarım ve geliştirme deneyimine sahip olmak, 

29)Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının 

doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak, 

30)Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını 

yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, 

geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek 

yeterlilikte olmak, 

31)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, 

Tercihen 

•.NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi olmak, 

• PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak, 

•CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak, 

•COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak. 

•NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç 

kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

 

II-) KURUMSAL PROJE YÖNETİCİSİ (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 

1)Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının 

doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak, 

2)Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak, 

3)Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük çaplı 

yazılım projelerinde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak, 

4)Yazılım kapsam yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

5)Yaygın yazılım lisanslama modelleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

6)Yazılım geliştirme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

7)Gereksinim analizi süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak 

8)İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

9)İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri 

(entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve 

geliştirme deneyimine sahip olmak, 

10)Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri (SCRUM veya RUP) konusunda 

bilgi, tecrübe sahibi ve sertifika sahibi olmak, 

11)Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını 

yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, 

geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek 

yeterlilikte olmak, 

12)Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının 

doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak, 

13)İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları kullanabiliyor 

olmak, 

14)Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak, 

15)İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak, 
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16)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, 

17)Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak, 

18)Yazılım mimarileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

19)Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

20)Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

21)Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, 

gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak, 

22)Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin 

geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak, 

23)BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak, 

24)CMMI konularında bilgi, tecrübe sahibi olmak, 

25)Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak: 

•Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) 

•Microsoft Certified Application Developer (MCAD) 

26)Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak; 

27)Project Management Professional (PMP) sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak 

28)CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde Proje Yöneticisi olarak iş 

tecrübesine sahip olmak, 

29)TOGAF sertifikasına sahip olmak, 

30)Yazılım ölçekleme konusunda Common Software Measurement International 

Consortium (COSMIC) sertifikasına sahip olmak, 

Tercihen 

•Proje bütçesi oluşturma ve bütçe yönetimi konusunda deneyimli olmak, 

•Kamu satınalma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

III-) KIDEMLİ UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi - Tam 

Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

1)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

2)Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

3)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

4)Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

5)Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

6).NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

7).NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, 

ADO.NET, Entity Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 

8)JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web 

teknolojilerine hâkim ve deneyim sahibi olmak, 

9)Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

10)RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 

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

geliştirmiş olmak, 

12)SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında 

tecrübe sahibi olmak, 

13)IBM MQ, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

14)Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

15)Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların 

uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

16)Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi sahibi olmak, 

17)Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak, 

18)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 

Tercihen 

•Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip 

olmak, 

•Java EE Framework konusunda tecrübe sahibi olmak, 

IV-) KIDEMLİ ALTYAPI VE KONFİGURASYON UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - 

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

1)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

2)Network, firewall, load balancer, proxy konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

3)IIS, NGINX, Weblogic vb. web sunucuları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

4)Continuous Integration / Continuous Delivery konularında bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

5)TSF, GIT, SVN konularında deneyimli olmak, 

6)Log yönetimi araçlarında deneyim sahibi olmak, 

7)Mikroservis mimarileri ve teknolojilerinde deneyim sahibi olmak, 

8)Konteyner kullanım ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Docker, 

Kubernetes, vs), 

9)İzleme(monitoring)  uygulamalarına konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

10)Linux işletim sisteminde deneyim sahibi olmak, 

11)Bulut(cloud), dağıtık mimari, sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak, 

12)Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hâkim 

olmak, 

13)Yazılım altyapı ve geliştirme süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak, 

14)Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, farklı platformlarda yazılımı test 

edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

15)Yazılım yaşam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin 

sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak, 

V-) UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 
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1)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

2)Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

3)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

4)Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

5)Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

6).NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, C# .NET, ADO.NET, Entity 

Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 

7)JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyim sahibi olmak, 

8)Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

9)Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 

10)MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

11)SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak, 

12)Kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

13)Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak, 

14)Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak, 

15)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 

Tercihen 

•.NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

•Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip 

olmak, 

•PHP, Pytthon veya Java EE ile gerçekleştirilen bir adet kurumsal uygulama yazılımı 

projesinde yer almış olmak 

VI-) YAZILIM (FRONT-END) UZMANI (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına kadar) 

1)Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bu konudaki 

çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak, 

2)Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi 

sahibi olmak, 

3)Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, 

animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi 

sahibi olmak, 

4)Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek, 

5)Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip 

olmak, 

6)JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

7)Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

8)JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak, 
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9)SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini 

kullanmış olmak, 

10)Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, 

Material Design altyapısını bilgisine sahip olmak 

11)Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli olmak, 

12)Cache'leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında deneyim 

sahibi olmak, 

13)TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

Tercihen 

•React Native ve/veya Ionic 3.0 ve üzeri tecrübeye sahip olmak, 

•Tercihen .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübe sahibi 

VII-) MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 2 Katına kadar) 

1)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

2)En az 2 yıl mobil uygulama geliştirme alanında deneyimli, 

3)React Native, Redux veya benzeri state management kütüphanesi tecrübesine sahip 

olmak, 

4)React Native ile iOS ve Android platformlarında uygulama geliştirmiş olmak, 

5)HTML5, CSS3, AJAX konularında tecrübe sahibi olmak, 

6)JavaScript, TypeScript, ES6 konularında tecrübe sahibi olmak, 

7)Webpack, Npm ve Yarn hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

8)Responsive design & adaptive design konularında tecrübe sahibi olmak, 

9)UI, UX deneyim sahibi olmak, 

10)Cihaz odaklı UI kurallarına hakim, 

11)RESTFUL API, Web Api, JSON, XML, Web Servisler oluşturma ve entegre etme 

konusunda deneyim sahibi olmak, 

12)Google Firebase, Realtime Database deneyim sahibi olmak, 

13)App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip 

olmak, 

14)TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

15)Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak, 

Tercihen 

•Native IOS ve/veya Android uygulamaları geliştirmiş olmak, 

•App Store veya Google Play Store'da referans uygulama gösterebilen, 

•.Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübesi olmak, 

•Bilgi güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

VIII-) İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katına Kadar) 

1)Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 

üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek, 

2)Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans 

ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesine sahip olmak, 
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3)Gereksinimlerin çıkartılması, doğrulanması ve geçerlemesi (elicitation, verification, 

validation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

4)Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine 

sahip olmak, 

5)İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve 

prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

6)Kurumsal uygulamaların analizi ve süreç yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

7)TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

8)EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

9)Temel SQL bilgisine sahip olmak, 

10)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak, 

11)İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak, 

12)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. 

Tercihen 

•Agile, Scrum metodolojilerinde deneyim sahibi olmak, 

•ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

•Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

•Veri kalitesi yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

IX-) YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇLERİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık 

Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

1)Büyük ölçekli ve çok modüllü yazılım/ uygulama geliştirme projelerinde en az üç (3) 

yıl görev almış olmak ve bunu belgelemek, 

2)Yazılım mühendisliği süreç, araç ve yöntemleri konusunda deneyim sahibi olmak, 

3)IEEE ve ISO’nun Yazılım Mühendisliği standartları konusunda uygulama deneyimi 

sahibi olmak, 

4)Nesne yönelimli yazılım geliştirme (analiz, tasarım, kodlama, test) metodolojileri 

hakkında bilgi sahibi olmak, 

5)Proje Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak, 

6)Birleşik Modelleme Dili (UML) görünüm ve diyagramları oluşturma ve çözümleme 

konusunda tecrübe sahibi olmak, 

7)Gereksinim çıkarma, analiz ve modelleme teknikleri ve gereksinim belgeleme ve 

yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

8)Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim 

olmak, 

9)İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak, 

10)Projeye ilişkin analiz ve tasarım dokümanlarının gözden geçirilerek proje test 

planlarının hazırlanması, test senaryolarının oluşturulması ve testlerin koşturulması konularında 

bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

11)Yazılım test araçları ve test otomasyonlarının kullanımı konusunda bilgi ve deneyim 

sahibi olmak, 

12)Fonksiyonel testler, regression testleri, entegrasyon testleri, kullanıcı kabul testleri 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 
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13)Testlerin manuel olarak koşturulması ve test raporlarının yayınlanması, hata 

kayıtlarının açılması ve takibi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

14)Testlerin otomatize edilip DEVOPS/CI ortamına entegre edilmesi konularında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

15)Web/Mobil uygulama testleri, API ve servis testlerinde tecrübe sahibi olmak, 

Tercihen 

•Yazılım test verilerinin toplanması, test organizasyonunu planlama, oluşturma, 

örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine 

sahip olmak, tasarım-analiz ve test danışmanlarını, projelerin analiz, tasarım ve test aşamalarında 

koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak, 

X-) KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katına Kadar) 

1)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

2)En az 2500 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu 

kurumu) en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak, 

3)En az 2500 kullanıcılı ve 5 Omurga, 2 Core Router, 120 kenar anahtar ve birden fazla 

WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini yapmış olmak, 

4)Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, 

5)Tercihen Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak. 

6)Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ 

(VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri 

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

7)NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 2500 kullanıcılı IEEE 802.1x 

uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak, (Tercihen Cisco ISE ve/veya 

Aruba ClearPass) 

8)DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

9)Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network 

analiz araçları kullanmış olmak, 

10)Cisco Nexus 5000 / 7000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router’lar ve 

Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

11)Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve 

işletim yapmış olmak (Tercihen CCNA Wireless sertifikasına sahip olmak), 

12)Ana omurga anahtarı (Backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, 

konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Tercihen Cisco, Huawei, HP 

Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak) 

13)Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

14)Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak, 

15)Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

16)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak, 
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XI-) KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 

1)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, 

2)Kırmızı takım (Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım 

(Cyber Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak, 

3)En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda Firewall, IPS/IDS, Application Delivery 

Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulnerability 

Assessment araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek, 

4)Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve 

Linux),  fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer 

konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak, 

5)Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek; 

i.Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

ii.Certified Ethical Hacking (CEH) 

iii.GIAC Penetration Tester (GPEN) 

iv.GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) 

v.Offensive Security Certified Professional (OSCP) 

vi.Licensed Penetration Tester (LPT) 

vii.GIAC Certified Incident Handler (GCIH) 

viii.Certified Cyber Forensics Professional (CCFP) 

6)Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların 

tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak, 

7)Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek 

geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede 

yazılım bilgisine sahip olmak, 

8)Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause 

analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise) yapabilmek, 

9)Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim 

çalışmalarına katılmış olmak, 

10)Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

11)ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

12)Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak, 

13)Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, 

14)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak, 

XII-)  SİSTEM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

katı) 

1)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, 
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2)Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi 

sahibi olmak, 

3)Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi 

sahibi olmak, 

4)Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012R2, 2016) bakım, izleme ve 

yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak, 

5)Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi 

olmak, 

6)System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager 

(SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak, 

7)Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak, 

8)Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

9)Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak, 

10)Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

11)Power BI raporlama konusunda bilgi sahibi olmak, 

12)MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olduğunu 

belgelemek, 

13)Tercihen; Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine 

sahip olduğunu belgelemek, 

14)Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, 

15)Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 

16)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 

17)Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapmak, 

18)Takım çalışmasına yatkın olmak. 

XIII-) SİSTEM UZMANI (1 Kişi-Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 

katı) 

1)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 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel 

sektördeki sistem merkezlerinde UNIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin 

sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 5 (beş) yıllık tecrübe 

sahibi olmak ve belgelemek, 

2)Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat 

Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak, 

3)Python ve Bash Shell scripting konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak, 

4)Sunucu sanallaştırma tarafında tecrübe sahibi olup en az VMware Certified Professional 

(VCP6) ve üzeri sertifikasına sahip olmak, 

5)Tercihen Veri deposu üreticilerinin üst seviyedeki segmentteki ürünleri kurulum, 

konfigürasyon ve yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak. Bu tip veri depoları üzerinde 

konfigürasyon yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm 

üretebilmek, 

6)Tercihen SAN (Storage Area Network) yönetiminde tecrübeli olmak, arıza ve 

performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek, 
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7)Tercihen yedekleme teknolojileri konusunda tecrübesi olmak, Networker, Comvault, 

Netbackup vb. yedekleme yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak. 

8)Tercihen OpenStack, OpenShift kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak 

ve tercihen Red Hat Certified Specialist in Red Hat OpenStack sertifikasına sahip olmak, 

9)Tercihen Chef, Puppet, Ansible v.b. otomasyon araçlarından biriyle tecrübe sahibi 

olmak, 

XIV-) VERİ AMBARI / RAPORLAMA UZMANI : (1 kişi- Tam zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı) 

1)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, 

2)Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

3)İyi derecede SQL bilgisi olmak, 

4)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekâsı konularında en az beş (5) 

yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 

5)Veri Ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

6)İş Zekâsı Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

7)ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

8)Anlık değişen veri aktarımı (CDC) çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 

9)OLAP mimari yapıları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

10)Big Data teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

11)Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

12)Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 

13)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 

14)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak, 

Tercihen 

•IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak, 

•IBM Datastage veri aktarımı (ETL) ürünü ile çalışmış olmak, 

•IBM Veri ambarı sunucusu (Appliance) ürünü ile çalışmış olmak, 

•IBM CDC Anlık değişen veri aktarımı ürünü ile çalışmış olmak, 

•Kurumsal iş zekâsı, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak, 

XV-) RAPORLAMA UZMANI : (1 kişi- Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 katı) 

1)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, 

2)Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi 

konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

3)İyi derecede SQL bilgisi olmak, 

4)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri ambarı, iş zekâsı konularında en az üç (3) yıl 

çalışmış olmak ve bunu belgelemek, 
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5)İş Zekâsı Raporlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

6)ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

7)Big Data teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

8)Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 

9)Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

10)Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, 

11)Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, 

12)Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak, 

Tercihen 

•IBM Cognos raporlama ürünü ile çalışmış olmak. 

•Dashboard ürünleri IBM Cognos, PowerBI, Oracle BI, Qlikview,vb . Ürünlerden en az 

birini bilmek, 

•Kurumsal iş zekâsı, veri ambarı konularında tecrübeye sahip olmak, 

II) İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ 

İstenilen Belgeler: 

1)Başvuru formu (Fotoğraflı), 

2 katı ödenecek pozisyonlara başvuracak adaylar gerekli şartları taşıması kaydıyla birden 

fazla grup ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla grup ve pozisyona başvuracak 

adaylar başvuru formunda ilgili bölümleri işaretlemek suretiyle bu durumu belirtmeleri 

gerekmektedir. 

2)Özgeçmiş, 

3)SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu 

belge), 

4)Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği 

takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. E-devlet üzerinden alınan barkotlu mezun belgesi 

ile de başvuru yapılabilir.) 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma 

sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin 

belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 

a.Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet 

dökümü, 

b.Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge. 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübe 

şartını gösterir belge. Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi 

gerekmektedir. Buna göre; 

a.Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren 

belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 

hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri 

detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. 

b.İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş 

yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer 

yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve 

varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 
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c.İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, 
e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması 
gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit 
etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime 
geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz 
sayılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel 
programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

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

•Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği 
sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan 
sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, 
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve 
belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. 

•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) 

•Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge, 
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu 

belge) 
Genel Şartlar altında 2 katı bilişim uzmanı için; 
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 kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları 
2,3,4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.) 

b) (a) 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 İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya 
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katı bilişim 
uzmanı pozisyonları için başvuru yapabilir.) 

III) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ : 
Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru 

bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvurularını 10.02.2020-21.02.2020 
tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne 
şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması 
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile 
eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Başvuru Yeri: 
T.C. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) 20.Kat 
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 
Çankaya / Ankara 
+90 312 204 75 00 



22 Ocak 2020 – Sayı : 31016 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 

(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak 

yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) 

aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu 

kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 

tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim 

Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine 

göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. 

V) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI 

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas 

alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi 

www.ticaret.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

VI) SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel 

şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri 

başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. 

VII) SONUÇLARIN DUYURULMASI 

Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları www.ticaret.gov.tr sitesinde ilan 

edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir 

pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava 

girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvuruları geçersiz 

sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal 

edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin 

yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır. 

VIII) ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 

yetkilidir. 

IX) DİĞER HUSUSLAR 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin 

asıllarını ibraz edeceklerdir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 565/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna 
dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmelik ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak 
kaydıyla, öğretim görevlisi (ders verecek) ve araştırma görevlileri alınacaktır. 

Genel Şartlar: 
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı 
başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden 
itibaren 5 yıl için geçerlidir). 

*İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar 
Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi 
dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; İletişim Fakültesi, 
Mimarlık Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak, Meslek 
Yüksekokulu ile Sanat ve Tasarım Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 
puan almış olmak şartı aranır. 

*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar: 
*Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta 

yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 
*Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
*Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine 

hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 
linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş.Gör.-Öğr. Gör. 
Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz 
yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile lisans not 
dökümünün (transkript) resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış 
denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir). 

*2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. Tezli yüksek lisans veya 
doktora öğrencisi olduğunu belgeleyen, öğrenim görülen üniversitesinden güncel tarihli resmi 
(onaylı) öğrenci belgesi ve not dökümleri (transkripti). Yüksek lisans not dökümünde programın 
tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını 
gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir. 
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*Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 

tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi) 

*Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 

olmamak) resmi (onaylı) belge 

*Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi 

Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 

Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 

linkinden erişilen -Güvenlik Soruşturması Formu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında 

doldurulmalıdır) 

*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden 

yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14.Maddesinin (1) numaralı bendi 

kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan 

akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi 

(onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu 

kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (e-

devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

*Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması 

gerekmektedir. 

*Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 

esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir. 

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 

No:37-39 PK. 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 

üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 

tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Adaylar, ilanda yer alan kadrolardan 

sadece birine başvurabilirler. 

 

Sınav Takvimi: 

İlk Başvuru Tarihi : 22.01.2020 

Son Başvuru Tarihi : 05.02.2020 

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 06.02.2020 

Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 07.02.2020 

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 11.02.2020 

 

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan bu Fakültelere bağlı Bölümlerin Yazılı Giriş 

Sınavları İngilizce yapılacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, 

Üniversitemizin resmi erişim sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda 
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tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları 

taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 

geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 

edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına 

sahiptir. 

 

Fakülte/ 

Y. Okul Bölüm/ Prog. 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi Aranan Şartlar 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tasarım 

Bölümü, 

Grafik 

Tasarım 

Programı 

Öğrt. 

Gör. 
1 

Grafik Tasarım Bölümü lisans mezunu 

ve İletişim Tasarımı alanında tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. Tercihen 

Görsel İletişim Tasarımı, Hareketli 

Grafik Tasarım alanında uzmanlaşmış 

olmak. Belgelendirmek kaydıyla 

yüksek lisans mezuniyetinden sonra 

yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl 

ders vermis olmak. 

İletişim 

Fakültesi (*) 

Yeni Medya 

ve İletişim 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

İletişim Bilimleri veya Sanat ve 

Tasarım lisans mezunu olmak. Aynı 

alanlardan birinde tezli yüksek lisans 

veya doktora eğitimine devam ediyor 

olmak. 

Halkla 

İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

lisans mezunu olmak. Aynı alanda veya 

İletişim, Reklamcılık ile ilgili bir alanda 

tezli yüksek lisans veya doktora 

eğitimine devam ediyor olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi (*) 

İç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak. 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı, Tasarım Çalışmaları, Sanat ve 

Tasarım, Mimarlık alanlarından birinde 

tezli yüksek lisans veya doktora 

eğitimine devam ediyor olmak. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Endüstriyel 

Tasarım 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Endüstriyel Tasarım/Endüstri Ürünleri 

Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak. 

Aynı alanda veya Tasarım ile ilgili bir 

alanda tezli yüksek lisans eğitimine 

devam ediyor olmak. Tercihen 

bilgisayar destekli tasarım ve üç 

boyutlu modelleme ve üretim, iki 

boyutlu grafik tasarım ve görselleştirme 

programlarını iyi derecede biliyor 

olmak. 

 562/1-1 
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BOTAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 626/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 598/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 625/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 603/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 603/2/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
 594/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okulları Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar,

Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/67)

–– Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair
Tebliğ (No: 2019/68)

–– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili
Tebliğ (No: 2019/69)

–– Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili
Tebliğ (No: 2019/70)

–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının
Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı
Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü
Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/71)

–– Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili
Tebliğ (No: 2019/72)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 Tarihli ve 2016/1750 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2019 Tarihli ve 2017/27041 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2019 Tarihli ve 2017/37121 Başvuru Numaralı

Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


