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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİNİN
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu daire başkanlıklarının kuruluş, görev
ve yetkilerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 602 nci ve 604 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,
b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,
c) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkez Teşkilatı Hizmet Birimleri ve Görev Tanımları
Merkez teşkilatı hizmet birimleri
MADDE 4 – (1) Kurumun görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu birimleri şunlardır:
a) Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı.
b) Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Daire Başkanlığı.
c) Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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ç) Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı.
d) Eğitim Daire Başkanlığı.
e) Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı.
f) İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı.
g) Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı.
ğ) Metaveri ve Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı.
h) Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı.
ı) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı.
i) Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı.
j) Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı.
k) Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı.
l) Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı.
m) Veri Toplama Daire Başkanlığı.
n) Yazılım Daire Başkanlığı.
o) Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı.
ö) Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı.
Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı
MADDE 5 – (1) Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Veri ve bilginin elektronik güvenliği ile gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri
almak.
b) Gerekli sistem ve donanım altyapılarını planlamak, kurmak, geliştirmek, işletmek,
yenilemek, güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak.
c) Kurum bilgi mimarisinde yer alan verinin yapılandırılması, güncellenmesi ve arşivlenmesini sağlamak.
ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 6 – (1) Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Çevre ile ilgili istatistikleri üretmek.
b) Çevresel ekonomik hesapları yapmak.
c) Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin üretilmesi ve izlenmesine ilişkin çalışmaları
yürütmek.
ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 7 – (1) Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Nüfus ve demografi alanında yer alan nüfusun büyüklüğü ve yapısı, göç, nüfus projeksiyonları, hayat tabloları gibi istatistikleri ve göstergeleri üretmek.
b) Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi hayati istatistikleri üretmek.
c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı
MADDE 8 – (1) Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kurum tarafından yürütülen projeleri planlamak, koordine etmek ve yürütmek.
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b) İstatistik üretim sürecinin otomasyonunu yapmak, standardizasyonunu sağlamak ve
otomasyon sistemini yönetmek.
c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Eğitim Daire Başkanlığı
MADDE 9 – (1) Eğitim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kurumun eğitim planını hazırlamak ve yönetmek.
b) Kurumsal eğitim veritabanını oluşturmak ve yönetmek.
c) Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim
programlarını organize etmek ve uygulamak.
ç) İstatistik alanında seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetleri
organize etmek.
d) İstatistik yöntem ve uygulamaları konusunda kurum ve kuruluşlar, özel hukuk tüzel
kişileri ve gerçek kişilere yönelik eğitim ve sertifikasyon programları düzenlemek.
e) Kurum personelinin kariyer planlamasına yönelik faaliyetleri yürütmek.
f) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.
g) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
ğ) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 10 – (1) Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretmek ve endeks hesaplamak.
b) Satın alma gücü paritesi göstergelerini hesaplamak.
c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı
MADDE 11 – (1) İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Hanehalkı işgücü istatistiklerini üretmek.
b) Hanehalkı tüketim harcamaları istatistiklerini üretmek.
c) Gelir dağılımı, yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini üretmek.
ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 12 – (1) Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerine ilişkin ciro, üretim ve hacim endekslerini
hesaplamak.
b) Güven endekslerini hesaplamak.
c) İşgücü maliyeti, kazanç yapısı ve ücret ile ilgili istatistikleri ve endeksleri üretmek.
ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
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Metaveri ve Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı
MADDE 13 – (1) Metaveri ve Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Metaveri yönetim sistemini kurmak ve yönetmek.
b) Kurum ve kuruluşlarda kullanılan idari kayıtları uluslararası standartları gözeterek
incelemek ve istatistik üretimine uygun hale getirmek üzere kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
c) Ulusal düzeyde istatistiki sınıflamalar oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.
ç) Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve
kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.
d) Kurumun süreç analizi çalışmalarını yapmak ve yönetmek.
e) Resmi İstatistik Programını hazırlamak, izlemek, değerlendirmek, raporlamak, koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak.
f) Ulusal Veri Yayımlama Takviminin hazırlanması, duyurulması ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütmek.
g) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
ğ) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı
MADDE 14 – (1) Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İnşaat, enerji, ulaştırma ve diğer sektörlere ilişkin istatistikleri üretmek.
b) Yapı izin ve konut istatistiklerini üretmek.
c) Bilgi toplumu ile bilim ve teknoloji istatistiklerini üretmek.
ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı
MADDE 15 – (1) Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Eğitim, sosyal koruma, kültür, spor, sağlık, ölüm nedeni, adalet, suç ve seçim istatistiklerini üretmek.
b) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
c) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 16 – (1) Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Arazi kullanımı, tarımsal üretim, tarımsal yapı ve benzeri konularda tarım sektörüne
ilişkin istatistikleri üretmek.
b) Tarımsal denge ve tarım sektörü ekonomik hesaplarını yapmak.
c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı
MADDE 17 – (1) Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Gayrisafi yurt içi hasıla hesaplarını yapmak.
b) Kurumsal sektör hesaplarını yapmak.
c) Arz ve kullanım tabloları ile girdi-çıktı tablolarını oluşturmak.
ç) Ulusal hesaplar kapsamında bölgesel hesapları yapmak.
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d) Ulusal hesaplar kapsamında genel devlet mali tabloları ve mali bildirim tablolarını
oluşturmak.
e) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
f) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı
MADDE 18 – (1) Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Uluslararası kuruluşlar ve diğer istatistik kurumları ile işbirliğinin geliştirilmesine
yönelik faaliyetleri yürütmek.
b) Avrupa Birliği uyum izleme çalışmalarını koordine etmek, yürütmek ve raporlamak.
c) Finansmanı dış kaynaklardan sağlanan istatistik projelerini anlaşmalar çerçevesinde
yönetmek.
ç) Ülkelere veya ülke gruplarına yönelik istatistik işbirliği ve teknik yardım programlarını yürütmek ve koordine etmek.
d) Görev alanına giren konularda uluslararası gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında
uygulamak.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 19 – (1) Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Uluslararası mal ticareti istatistiklerini ve endekslerini üretmek.
b) Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini ve endekslerini üretmek.
c) Turizm istatistiklerini üretmek.
ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Veri Toplama Daire Başkanlığı
MADDE 20 – (1) Veri Toplama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Veri toplama yöntemlerine ilişkin araştırmaları yapmak ve uygulamak.
b) Hanehalkı ve iş yeri araştırmalarında merkezi veri toplama yöntemlerine ilişkin araştırmaları yapmak ve uygulamak.
c) Kurumun çalışmaları kapsamında gereksinim duyulan idari kayıtları ilgili kurum ve
kuruluşlardan temin etmek.
ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yazılım Daire Başkanlığı
MADDE 21 – (1) Yazılım Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İstatistik üretimi kapsamında veri toplanması, işlenmesi, analizi ve dağıtımına yönelik yazılım uygulamalarını geliştirmek, işletmek, yenilemek ve sürekliliğini sağlamak.
b) Kurum tarafından kullanılan yazılımların güvenliğini test ve kontrol etmek, güvenliğini sağlamak.
c) Kurumun internet sitesi tasarım ve geliştirme işlemlerini yürütmek, güncellemek,
yayımlarının tasarımını yapmak, standartlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
ç) Kurumda ihtiyaç duyulan konumsal boyutlu çalışmalarda, coğrafi ve kartografik altyapıyı oluşturarak coğrafi veritabanını tasarlamak, kurmak, işletmek ve coğrafi bilgi sistemi
çalışmalarını yürütmek.
d) Yönetim hizmetlerine ilişkin yazılım uygulamalarını geliştirmek, işletmek, yenilemek ve sürekliliğini sağlamak.

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

7 Mayıs 2020 – Sayı : 31120

e) Yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerin istatistiki yayın, veri/bilgi taleplerini
karşılamak.
f) Haber bültenlerinin yayımlanmasına ilişkin sistemsel çalışmaları yürütmek.
g) İstatistik dağıtımı kapsamında iş zekâsı ve raporlama çalışmalarını yürütmek.
ğ) Veri gizliliği uygulama standartlarını belirlemek ve yürütmek.
h) Resmi İstatistik Programı kapsamında yurt dışına veri gönderilmesini koordine etmek
ve takibini yapmak.
ı) Resmi İstatistik Programı kapsamında veri paylaşımı platformunu kurmak ve yönetmek.
i) Yayın ve Dağıtım Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
j) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
k) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
l) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı
MADDE 22 – (1) Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ekonomik yapısına ilişkin yıllık istatistikler üretmek.
b) Yıllık ürün istatistiklerini üretmek.
c) İş Kayıtları Sisteminin oluşturulmasını, iyileştirilmesini, güncellenmesini ve yönetilmesini sağlamak.
ç) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı
MADDE 23 – (1) Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İstatistik üretimi kapsamında veri bilimi ve veri analiz teknikleri ile ilgili çalışmaları
yürütmek ve uygulamak.
b) İstatistik üretimi kapsamındaki kalite denetim çalışmalarını yürütmek.
c) İstatistik üretimi kapsamındaki veri kalitesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
ç) Veri Kalite Kontrol Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
d) Araştırmaların tasarımını yapmak, uygun örnekleme yöntemini belirlemek ve uygulamak.
e) Soru formlarına ilişkin standartları belirlemek ve bu standartlara uygun olarak soru
formlarını oluşturmak.
f) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.
g) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.
h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Grup başkanlığı ve grup müdürlüğü
MADDE 24 – (1) Kurumda işlerin niteliğine göre merkezde grup başkanlıkları, bölge
müdürlüklerinde ise grup müdürlükleri Başkan onayı ile kurulup kaldırılabilir.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/4/1984 tarihli ve 18369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.
“Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlerinin görev,
yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, hizmetin gerektirmesi halinde birim veya görev yeri itibarıyla yer değiştirme esasları ile çalışma
usul ve esaslarına, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve eğitim işlerine ilişkin hükümleri
kapsar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 276 ve 508 inci maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Genel Müdür: İller İdaresi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,
ç) Kontrolör: Mahalli İdareler Başkontrolörü, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Mahalli
İdareler Stajyer Kontrolörünü,
d) Eleme Sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS),
e) Giriş Sınavı: Mahalli İdareler Satjyer Kontrolörlüğüne giriş için yapılacak yazılı ve
sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,
f) Sınav Komisyonu: Giriş sınavını yapan komisyonu,
g) Meslekte geçirilen süre: Fiilen kontrolörlükte geçirilen süreyi,
ifade eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Sınavın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, atama yapılacak
kadro sayısı, unvanı, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, KPSS taban puanı ve türü,
istenilecek belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler ile diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun
ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”
“Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınava çağrılacak adayların sayısı, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS
puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday
ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.
Giriş sınavının sözlü olarak yapılması halinde sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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“c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak,”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Giriş sınav komisyonu, sınavların düzenlenmesi ve yürütülmesi, tutanaklar, değerlendirme, sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili hususlar aşağıdaki şekildedir:
a) Giriş sınav komisyonu: Yazılı ve/veya sözlü sınavı yürütecek sınav komisyonu Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile Personel Genel Müdürünün veya Genel
Müdür Yardımcısının başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı,
Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardımcısı ile kıdemli iki Başkontrolörün katılımı ile teşekkül eder.
Aynı usulle yeteri kadar yedek üye belirlenebilir.
Sınav komisyonu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Bakanlıkça yapılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, değerlendirilmesi
ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin işleri yürütür.
Sınavlarla ilgili iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
b) Sınavların yürütülmesi: Mahalli idareler stajyer kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve
sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir. Yazılı ve sözlü sınav 8 inci
maddede belirtilen konuları ihtiva eder. Yazılı sınav; ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığına
yaptırılabileceği gibi Bakanlık tarafından da yapılabilir.
Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.
c) Soruların hazırlanması: Yazılı sınavın sınav komisyonu tarafından yapılması halinde;
sınav komisyonu, sınavı klasik veya test usullerinden birini veya her ikisini de kullanarak yapar.
Bu durumda yazılı sınav soruları sınav komisyonunca hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav komisyon üyeleri tarafından imzalandıktan sonra sorular ve cevapları ayrı zarfta olmak üzere mühürlenir ve sınav komisyon başkanına teslim edilir. Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya
verilecek not gösterilir.
ç) Yazılı sınavın yapılış şekli: Sınav, ilan olunan yerde ve saatte başlar. Sınava giren
adaylar yanlarında sınav giriş belgesi ile bir kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav
gözlemcilerine ibraz etmek zorundadırlar.
Sınava; içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılmasından sonra, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılmasıyla başlanır. Sınavda, sınav
komisyon başkanınca yeteri kadar gözlemci görevlendirilir.
Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar, sınava kabul edilmezler.
Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirlenerek, varsa sınav disiplinini
bozucu davranışlar, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi gibi hususları içeren bir tutanak düzenlenir.
Sınav sonunda, toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar bir zarf içerisine konulur, zarf
kapatılıp mühürlendikten ve sınav gözlemcilerince imzalandıktan sonra tutanakla sınav komisyon başkanına teslim edilir.
Yazılı sınavın ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması halinde; adaylar,
Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu durumda yazılı sınavın değerlendirmesi de sınavı gerçekleştiren kurumca yapılır.
d) Yazılı sınavın değerlendirilmesi: Yazılı sınavın sınav komisyonunca yapılması halinde, değerlendirme sınav komisyonunca yapılır. Her konu grubu için tam not 100’dür. Klasik
yazılı sınavda; adayların her konu grubundan 50 puandan az olmamak üzere almış oldukları
puanların aritmetik ortalaması alınır. Test usulü ile yapılan sınavlarda ise değerlendirme önceden hazırlanan cevap anahtarına göre yapılır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, not ortalamasının 70’ten aşağı olmaması gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda; en yüksek nottan
başlamak üzere sıraya konulan yazılı sınav sonuçları, liste halinde düzenlenerek sınav komisyonunca imzalanır.
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e) Yazılı sınav sonuçları, sınav bitimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlıkça ilan edilir. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati Bakanlık resmi internet adresinden adaylara
duyurulur. Yazılı sınavın ÖSYM’ye veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılması durumunda ise sınav sonuçları bu kurumlarla yapılan protokol çerçevesinde adaylara duyurulur.
f) Sözlü sınavın yapılış şekli: Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması
halinde yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer,
tarih ve saatte başlar. Adaylar yazılı sınavı kazanma sırasına göre sözlü sınava alınırlar.
Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava alınır.
Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınav komisyonu
tarafından en az 15 gün önce Bakanlık resmi internet adresinde duyurulur. Ayrıca adaylara
yazılı olarak bildirimde bulunulmaz.
g) Sözlü sınavın değerlendirilmesi: Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan
ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sınav komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir
tutanağa bağlar. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70’ten aşağı olmaması gerekir. Sınav komisyonu tarafından her aday için alınan aritmetik ortalamalar en yüksek puandan
başlamak üzere sıralanarak sözlü sınavı başarı listesi oluşturulur.
Sözlü sınav adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,
kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin
her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
ğ) Kesin başarı listesi: Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapıldığı takdirde;
yazılı ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalaması tespit edilerek sınav komisyonunca
en yüksek puandan başlamak üzere kesin başarı listesi oluşturulur ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Her iki aşamada da alınan puanın 70’ten az olmaması şarttır. Bu sıralamaya
tabi tutulanların puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana öncelik tanınır.
Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; sınav komisyonu tarafından
verilen puanların aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak giriş sınavı kesin başarı listesi oluşturulur. Kesin başarı puanı, sözlü sınavda alınan nottur. Başarı puanının eşitliği halinde; KPSS puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.
h) Sınav sonuçlarının duyurulması: Sınavı kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek
olan adaydan başlanmak suretiyle asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır ve Bakanlık
resmi internet sitesinde adaylara duyurulur. Ayrıca, bu durum kazanan adaylara yazılı olarak
bildirilir.
ı) İtiraz: Sözlü sınava elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylara ait kesin olmayan
değerlendirme sonuç listelerine itirazlar, listelerin ilanından itibaren 3 iş günü içinde sınav komisyonuna yapılır. Adayların itirazları, giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Bu itirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz dilekçesinin
alındığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde incelenir. İnceleme sonucunu müteakip kesin
değerlendirme sonuç listeleri Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgili adaylara ayrıca
herhangi bir bildirimde bulunulmaz.
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Sözlü sınav sonuçlarına ait kesin olmayan başarı listelerine itirazlar, listelerin ilanından
itibaren 3 iş günü içinde sınav komisyonuna yapılır. Adayların itirazları, giriş sınav komisyonuna itiraz edilen hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilir. Bu itirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde incelenir.
Sonuç itiraz eden adaylara yazı ile bildirilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürü’nün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlerine araştırma yeteneğini geliştirme ve detaylı
bilgi sahibi olmaları için Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda tez hazırlattırılır. Tezlerin
yetişme döneminin bitiminden iki ay önce Genel Müdürlüğe verilmesi gerekir. Tezler, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulacak Tez Değerlendirme
Komisyonunca değerlendirilir. Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörleri tarafından Komisyon huzurunda tezleri savunulur. Komisyon üyelerinin her biri, tez savunmasının ardından teze ilişkin
puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Komisyon, her bir üyenin
vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.
Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörü, tezinin yetersiz bulunması halinde, başarısız olma
gerekçesinin yer aldığı Komisyonun değerlendirme raporunu dikkate almak suretiyle altı aydan
fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek
sunmak zorundadır.
Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları
veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ilave
süre verilir. Verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya yeni bir tez hazırlamayanlar
hakkında 15 inci madde hükümleri uygulanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde geçen “Sınav kurulunda” ibaresi,
“Sınav komisyonunda” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yeterlik Sınav Komisyonu
MADDE 13 – (1) Stajyer kontrolörlerin yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulacak komisyonca gerçekleştirilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürü’nün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Kontrolörlükte meslek kıdemi esastır. Kontrolörlüğe atananlar kıdem
sırasına göre meslek tablosuna kaydedilirler.
Kontrolörlerin kıdem sırasında esas, stajyer kontrolörlüğe başlama tarihleri ile meslekte
geçirilen süreler ve yeterlik sınavlarında kazanılan derecelerdir. Meslekte geçen hizmet süresi,
ilgilinin bu meslekte fiilen ifa ettiği görev süresidir. Bu meslekteyken askerlikte ya da başka
kuruluşlarda veya birimlerde geçirilmiş olan süreler meslekte geçirilen hizmet süresi olarak
alınmaz.
Kontrolörlerin kıdem sıralaması, stajyer kontrolör olarak göreve başladıkları tarihler
esas alınarak meslekte geçirilen süreye göre yapılır. Meslekte geçirilen sürenin eşitliği halinde
kontrolörler, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre sıralanırlar.
Sosyal hak ve imkanlardan yararlanmada, kıdem tablosu esas alınır.
Stajyerlik süresi dahil, kontrolörlükte 10 yıl çalışanlar Başkontrolör unvanını alırlar.
Bu unvanın alınmasında başarılı olma şartı aranır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“ Mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla, Belediye
Kanunu veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüsler kontrolörlerin görev alanı içindedir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kontrolörler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar. Kontrolörler;” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (G) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki (A) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (D) bendinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğünün” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.
“A. Kontrolörler mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini
noksansız ve zamanında yerine getirmekten mevzuat çerçevesinde sorumludurlar,”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki (A) bendi eklenmiş ve
diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“A. Bulundukları yerlerde, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürünün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürünün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe”, ikinci fıkrasında yer alan
“Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “28, 29 uncu” ibaresi
“28 inci” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürü” ibaresi “Genel Müdür” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “tüzük,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “hükümet kararları” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kasabalarda” ibaresi “belde belediyelerinde” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe”, ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “Kasabaların” ibaresi
“Belde belediyelerinin”, “Mahalli İdareler Genel Müdürüne” ibaresi “Genel Müdüre” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentlerinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Genel Müdürlüğe” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürünce” ibaresi “Genel Müdürce”, ikinci fıkrasının (C) bendinde yer
alan “Mahalli İdareler Genel Müdürünün” ibaresi “Genel Müdürün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Görev emrinde mali denetim öngörülmüşse, kontrolörler; veznesi, kasası, kıymetli evrakı ve ambarı bulunan birimlerin kasalarını, kıymetli evraklarını ve gerekli gördükleri halde
ambarlarını sayarak işe başlarlar.”
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MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan
“Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü” ibaresi ise “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bucak
müdürü veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “18 inci”
ibaresi “55 inci” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Genel Müdürlükçe”, ikinci fıkrasında yer alan
“Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer
alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe”, “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel
Müdürlük” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinde yer alan “Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde yer alan “gizli sicil raporları,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalışma ve Soruşturma Yönetmeliklerine Dair İzahname” ibaresi “İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönergesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinde yer alan “"Mülkiye Müfettişleri
Tarafından Yapılacak İnceleme ve Soruşturmaya Dair Yönetmelik"in” ibaresi “İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kontrolörler, demirbaş eşya ile kimlik belgesini, mühür ve mühür beratını kaybettiklerinde, durumu hemen Genel Müdürlüğe bildirirler.”
MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri bu Yönetmelik değişikliğinden sonra mesleğe girenler için uygulanır.”
MADDE 50 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 51 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
11/4/1984
18369
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/1/1993
21458
219/1/1994
21823
316/6/2004
25494
429/5/2009
27242
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İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri
Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “14/7/1965” ibaresinden önce gelmek üzere “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 275 ve 508 inci maddeleri ile” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Sınavın şekli, yeri ve tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri,
atama yapılacak kadro sayısı, unvanı, alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, KPSS taban
puanı ve türü, istenilecek belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler ile diğer hususlar
müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmî Gazete ile Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu Bakanlık Makamının onayı ile Personel
Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, daire başkanı ve daha üst seviyede belirlenecek dört üyeden oluşur. Ayrıca en az iki yedek üye belirlenir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/6/2013

28688

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ
İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT ÖLÇÜ, STOK, FİRE İŞLEMLERİ İLE
AKARYAKIT KALİTE KONTROL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/5/2018 tarihli ve 30421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Akaryakıt Ölçü,
Stok, Fire İşlemleri ile Akaryakıt Kalite Kontrol Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal
Başkanlığa bildirilir. Başkanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal
ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/5/2018

30421
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARA VİTAMİNLER, MİNERALLER VE BELİRLİ
DİĞER ÖĞELERİN EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ)
bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“ı) Beslenme beyanı: Bir gıdanın içerdiği enerji, besin öğeleri veya diğer öğeleri nedeniyle beslenme yönünden aşağıda belirtilen yararlı özelliklere sahip olduğunu belirten, ileri
süren veya ima eden,
1) Enerji için; “Sağlar”, “Azalan veya artan oranda sağlar”, “Sağlamaz”,
2) Besin öğeleri ve/veya diğer öğeler için; “İçerir”, “Azalan veya artan oranlarda içerir”,
“İçermez”
şeklindeki herhangi bir mesajı,
i) Beyan: Mevzuat gereğince zorunlu olmayan, herhangi bir formdaki resimli, grafik
veya sembolik gösterimler de dâhil olmak üzere, bir gıdanın kendine özgü özellikleri olduğunu
belirten, ileri süren veya ima eden herhangi bir mesaj veya gösterimi,
j) Ortalama tüketici: Sosyal, kültürel ve lisanla ilgili faktörler dikkate alındığında makul
bir seviyede bilgilendirilmiş ve makul seviyede dikkatli ve tedbirli olan tüketiciyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Genel Müdürlüğün kendi inisiyatifi ile veya bir başvuru sahibi tarafından kendisine
yapılan başvuru üzerine EK-1 ve EK-2’de Yönetmelik değişikliği yapılması karara bağlanır.
Bu kapsamdaki değişiklikler için, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne
başvurulabilir. Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde, 7 nci maddede belirlenen kurallar uygulanır. Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru ile ilgili olarak Bilimsel
Komisyon tarafından yapılacak bilimsel değerlendirmeler için başvuru dosyası hazırlanırken
Genel Müdürlük tarafından yayımlanan ilgili kılavuzlar dikkate alınır.”
“(6) EK-1’de listelenen vitaminler ve/veya minerallerin, EK-2’de listelenen formlarda
gıdalara eklenmesi halinde, bu vitamin ve/veya mineraller, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme
ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 20 nci ve 21 inci maddelerinde belirtilen kurallara
uygun olarak EK-2’de listelenen formları ile bileşenler listesinde belirtilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Birinci fıkrada belirtilen maksimum miktarlar ve ikinci fıkrada belirtilen koşullar
belirlenirken, nüfusa yönelik referans alım miktarları güvenli üst limitlerine yakın olan vitaminler ve mineraller için; gerekli olduğunda, her bir ürünün, genel nüfusun veya nüfusun belirli
gruplarının toplam diyetine katkısı dikkate alınır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 ‒ (1) Vitaminler veya mineraller dışında bir diğer öğenin ya da vitaminler
veya mineraller dışında bir diğer öğeyi içeren bir bileşenin gıdalara eklenmesi veya gıdaların
üretiminde kullanılması; söz konusu diğer öğe veya bileşenin alım miktarının, dengeli ve çeşitli
bir beslenme ile normal tüketim koşullarında beklenen makul alım miktarlarını aşmasına neden
oluyorsa ve/veya tüketiciler için potansiyel bir risk oluşturuyorsa bu bölümde belirlenen süreç
takip edilir.
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(2) Genel Müdürlük, gerekli hallerde, bir diğer öğeyi veya bu diğer öğeyi içeren bileşeni
EK-3’e dâhil etmek için Yönetmelik değişikliği yapılması kararı alabilir. Bu kapsamda yapılacak bir değerlendirme sırasında, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne
başvurabilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan bir değerlendirme sonucunda;
a) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisi bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bileşen;
1) EK-3 Bölüm A’ya dâhil edilir ve gıdalara eklenmesi veya gıdaların üretiminde kullanılması yasaklanır veya
2) EK-3 Bölüm B’ye dâhil edilir ve gıdalara eklenmesine veya gıdaların üretiminde
kullanılmasına sadece EK-3 Bölüm B’de belirtilen koşullar altında izin verilir.
b) Sağlık üzerinde zararlı bir etkisinin bulunma ihtimalinin olduğu, ancak bu konudaki
bilimsel belirsizliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu diğer öğe EK-3
Bölüm C’ye dâhil edilir.
c) Bakanlık acil durumlarda, bir diğer öğeyi ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni
EK-3 Bölüm A veya Bölüm B’ye dâhil etmek için gerekli tedbirleri alır.
(4) Belirli gıdalar için bazı diğer öğelerin kullanımı hakkında bu Yönetmelikte belirlenenlere ilave olarak kendi özel mevzuatında kısıtlamalar veya yasaklamalar getirilebilir.
(5) Başvuru sahibi, EK-3 Bölüm C’de yer alan bir diğer öğenin bir gıdada veya gıda
grubunda belirli koşullarda kullanılması durumunda güvenilir olduğunu gösteren ve bu kullanımın amacını açıklayan bilimsel verileri içeren başvuru dosyasını, değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunabilir. Başvuru dosyasının Genel Müdürlük tarafından geçerli dosya olarak
dikkate alınması için, ilgili diğer öğenin EK-3 Bölüm C’ye dâhil edilmesine ilişkin olarak ikinci
ve üçüncü fıkra uyarınca alınmış kararın yürürlüğe girmesinden itibaren on sekiz ay içinde sunulmuş olması gerekir. Sunulan başvuru dosyasının değerlendirilmesi aşamasında, ihtiyaç duyulması halinde Bilimsel Komisyonun görüşüne başvurulabilir.
(6) Genel Müdürlük, bir diğer öğenin EK-3 Bölüm C’ye eklenmesinden itibaren 4 yıl
içinde, bu diğer öğenin kullanımına izin vermek için veya gerektiğinde bu diğer öğeyi EK-3
Bölüm A ya da Bölüm B’ye dâhil etmek için karar alabilir. Genel Müdürlük bu kararı alırken,
mevcut ise, beşinci fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirilmek üzere sunulan herhangi bir başvuru dosyasına ilişkin Bilimsel Komisyonun görüşünü de dikkate alır. Bakanlık, acil durumlarda, bir diğer öğe ve/veya bu diğer öğeyi içeren bir bileşeni atıf yapılan listeden çıkarmak
için gerekli tedbirleri alır.
(7) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların kapsamındaki konulara ilişkin değerlendirmeler
için 12 ve 13 üncü maddelerde belirlenen kurallar uygulanır.
(8) Beşinci fıkrada belirtildiği şekilde Bilimsel Komisyonun görüşüne ihtiyaç duyulması
halinde 14 üncü maddede belirlenen kurallar uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığında ve ikinci fıkrasında yer
alan “Listeye” ibareleri “EK-3’e” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığında ve ikinci fıkrasında
yer alan “Listeye” ibareleri “EK-3’e” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Listenin İnceleme Altına Alınmış Diğer Öğeler bölümünde” ibaresi “EK-3 Bölüm C’de” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) EK-3 Bölüm-B’de yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar
31/12/2020 tarihinden sonra son tüketiciye arz edilemez ve piyasada bulunamaz. Gıda işletmecileri, 31/12/2020 tarihine kadar Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uymak zorundadır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin, “2. MİNERAL MADDELER” başlıklı bölümüne “kalsiyum sülfat” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-3 eklenmiştir.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/3/2017

30000
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI
İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 76/A maddesi kapsamına giren, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76/A ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
b) Finansal araç: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 32 (TMS 32)’de tanımlanmış olan finansal aracı,
c) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
ç) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
d) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
e) Referans değer: Yayımlanarak veya sair suretlerle kamuya duyurulan, periyodik ya
da düzenli olarak bir formül yoluyla ve bir veya daha fazla referans varlığın değerine veya tahmini fiyatlar, gerçekleşen ya da tahmini faiz oranları veya diğer değerler gibi fiyatlara veya
anketlere dayanarak belirlenen, bir finansal araç karşılığında ödenecek tutarı veya finansal aracın değerini belirlemede referans alınan oran, endeks ya da rakamı,
f) Sistemik risk: Finansal sistemin büyük bir bölümünde ya da tamamında ortaya çıkan
sorunların, piyasalar ve/veya reel ekonomi üzerinde önemli olumsuz sonuçlar yaratacak ölçüde
finansal hizmetleri kesintiye uğratması riskini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler
Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar
MADDE 4 – (1) Bankalarca gerçekleştirilen aşağıdaki fiiller, Kanunun 76/A maddesi
kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar olarak
kabul edilir:
a) Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim
uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının
anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.
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b) Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya
faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerlere etkide bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık
etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.
c) Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan
para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına TL
likidite sağlanmasına ilişkin Kurulca alınan karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken itfası, vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil olmak
üzere, dolaylı yöntemler kullanılarak aşılmasına ya da söz konusu Kurul kararlarının etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara
aracılık etmek.
ç) Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler
için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.
d) Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz dahil fiyatına ilişkin yanlış
veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya yanıltıcı bilgi veya
söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.
e) Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan pozisyonla ilgili çıkar
çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi suretiyle, internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş bildirerek söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru dahil, fiyatı üzerinde
etkide bulunmak veya bulunmaya çalışmak.
f) Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği halde, bir referans değer
hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler iletmek, yanlış veya yanıltıcı girdiler sağlamak ya da
bir referans değerin hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta bulunmak.
g) Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün kullanılması suretiyle finansal aracın alım satım fiyatlarını sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya yönelik
eylemlerde bulunmak.
ğ) Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz kuru dahil bir finansal
aracın açılış veya kapanış fiyatlarını etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım işlemleri
gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre pozisyon alan yatırımcıların yanlış
yönlendirilmesini sağlamak.
h) Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirmek.
ı) Finansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde
bilgi ve söylentiler yaymak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KETAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Bursa’nın kültür, sanat ve tarihi değerlerini araştırmak, bu değerleri koruyup geliştirmek, ulusal ve uluslararası boyutlarda tanıtımı için projeler üretmek ve uygulamak.
b) Disiplinler arası bir anlayış içinde, kentbilim alanında bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak.
c) Kent sorunlarının çözümü için projeler geliştirmek ve uygulamak.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen konularda eğitim çalışmaları, danışmanlık hizmetleri yapmak, yayınlar çıkarmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve bunları koordine etmek.
d) Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve Merkezin faaliyet alanlarında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
e) Kent tarihi çalışmaları alanında kitaplık, dokümantasyon merkezi ve Bursa veri bankasını oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kent tarihi ve kentbilim alanlarında bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, yaptırmak ve koordine etmek.
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b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenmesine
katkı sağlamak.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler ve konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs ve hizmet içi sertifikalı eğitim programları düzenlemek.
d) Merkezin amaçlarına uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında yayın yapmak ve yayın çalışmalarını desteklemek.
e) Veri bankası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.
f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile gerçek
ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmalar
yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.
g) Merkezin amaçlarına uygun olarak, Rektör tarafından verilen görevler ile 2547 sayılı
Kanun hükümlerine göre diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda bilimsel çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor
vermek.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesinde Müdüre yardımcı
olmak.
b) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetimi ve denetimi altında sorumlu olduğu Merkez işlerini yürütmek.
c) Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında
Müdüre yardımcı olmak.
ç) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıl süre için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye, aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.
(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları en az beş
üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Danışma Kurulunun
görüşüne sunmak.
b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar
almak.
c) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.
ç) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini incelemek ve Rektörün onayına
sunmak.
d) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını tespit etmek,
karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında Üniversite öğretim elemanları, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla sekiz üyeden oluşur.
(2) Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri oy hakları olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.
(3) Danışma Kurulu, Rektörün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
(4) Danışma Kurulunun görevi, Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere görüş bildirmek ve Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet programı ve raporu hakkında önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Proje grupları
MADDE 13 – (1) Proje grupları; Üniversitenin, Merkezin amacı ve çalışma alanlarına
uygun çalışmalar yapan öğretim elemanları ile diğer kurum ve kuruluşlardan belirlenen uzmanlardan oluşur.
(2) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 14/10/2010 tarihli ve 27729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI VE AKTİF
YAŞLANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı
ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin esas amacı; yaşlılara ilişkin sağlıklı egzersiz ve fiziksel aktivite konularında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar ve ölçümler yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkan sağlamaktır.
Buna ek olarak Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sağlıklı ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, egzersiz ve fiziksel aktivitenin etkileri
konusunda eğitim programları veya seminerler düzenlemek.
b) Sağlıklı ve aktif yaşlanmayı destekleyici özgün araştırmalarda bulunmak, özendirmek, isteyenlere öncülük etmek ve destek sağlamak.
c) Aktif yaşlanma ile ilgili egzersiz ve fiziksel aktivite programlarının geliştirilmesini,
öneminin anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla uygulamalı eğitimler ve egzersiz programları düzenlemek.
ç) Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın fiziksel ve psikolojik sağlık açısından önce Üniversitemizde, İlimizde ve ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmek.
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d) Aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda akademik, bilimsel kaynaklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak.
e) Ülkemizde aktif yaşlanmada egzersiz, spor ve fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili
olumlu bir tutumun yerleşmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay,
konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.
f) Yaşlılık dönemindeki yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla, kaliteli ve aktif yaşlanma
amaçlı faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon
görevini yürütmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak atölye çalışmaları, egzersiz programları ve kurslar düzenlemek.
b) Özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle
ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, desteklemek ve yürütmek.
c) Yaşlı sağlığının egzersiz ile korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak ve yaşlıların,
aktif yaşama alanlarındaki çalışmalarını desteklemek.
ç) Yaşlılara yönelik yeni egzersiz uygulamaları ile ülke standartlarının gelişimine katkıda bulunmak.
d) Öğrencilerin bu konudaki çalışmalarını ders dışında da uygulamasını sağlamak amacıyla ortam sağlamak ve özendirmek.
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak çalışmalar,
projeler ve araştırmalar geliştirmek, yer almak ve desteklemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; iki dönem olmak üzere Rektör tarafından Üniversitede görevli
öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği adaylar arasından
Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda
Müdüre, yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.
c) Yönetim Kurulu ile Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları
yönetmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen beş
kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu
yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Merkezin plan ve program tasarısını, eğitim faaliyetlerini hazırlamak ve karar vermek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve
kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilen en az beş ve en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan
üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
10 ADET OTOMOBİL KİRALANACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Kocaeli Körfez Belediye Başkanlığı ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları belirtilen
muhtelif 10 adet Fiat Egea model aracın 36 ay süreli olarak, Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda
İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek şartları
hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL)
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili
firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 12.05.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.
5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.
8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği
istekliye vermekte serbesttir.
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TAŞINMAZ ÜZERİNE İMAR DURUMUNA UYGUN MİMARİ, STATİK, MEKANİK VE
ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DÖKÜMANLARININ
HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
1 - Erzincan İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mah., 104 Ada, 1 Parselde bulunan taşınmaz
üzerine imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin ve ihale
dokümanlarının hazırlanması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL”
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İhaleye ait şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.06.2020 günü saat 14:00’a kadar Ataç-1 Sokak
No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılay Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları
gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.06.2020 günü saat 14:00’da “Ataç-1
Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda
açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
3377/1-1

—— • ——
HATAY İLİ İSKENDERUN İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN İSKENDERUN
KAN BAĞIŞ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN
TADİLAT İHALESİ YAPILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
1 - Hatay İli İskenderun İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi
No: 58 Akay İş Hanı adresinde bulunan taşınmazın İskenderun Kan Bağışı Merkezine
dönüştürülmesi için tadilat ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL”
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden
ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 04.06.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05.06.2020 günü saat 14:00’de Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
3378/1-1
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12 ADET CAF 65000 SERİSİ YHT SETLERİ VE 12 ADET SIEMENS VELARO SERİSİ
ÇYHT SETLERİNİN TÜM KAPORTA, HASAR, ONARIM VE BOYA
İŞİNE AİT HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2020/231827
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 71549 - 0312 309 13 53
c) Elektronik Posta Adresi
: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 12 Adet CAF 65000 Serisi YHT Setleri ve 12 Adet
SIEMENS Velaro Serisi ÇYHT Setlerinin Tüm Kaporta, Hasar, Onarım ve Boya İşine Ait Hizmet
Alımı
3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram
Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
03/06/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı İhale Komisyon Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
3380/1-1

—— • ——

4 KALEM DİREKT ENJEKSİYONLU YAKIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2020/233029
1 - İdarenin;
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490
ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 4 kalem Direkt Enjeksiyonlu Yakıt Sistemi
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 28.05.2020 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
3379/1-1
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JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE YER ALAN T1
KUYUSU, KUYU BAŞI BİNASI, ISI MERKEZİ İLE EKİPMANLARI
3 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE
İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Valiliğinden:
1 - İhale konusu: İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait Dikili ilçesi
Kaynarca mevkiinde alan bazında İ.R.2143 nolu jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası içerisinde
yer alan T1 kuyusu (kuyu bazlı İ.R.2157), kuyu başı binası, ısı merkezi ile ekipmanların 5686
sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Kapsamında, yıllık kullanım
muhammen bedeli 283.549,35 TL + KDV üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 3
yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

RUHSAT

PAFTA

KAYNAK

NO

NO

ADI

2157

J17c3

T1

KUYU
AÇILMA
TARİHİ
2004

KOORDİNAT

KOORDİNAT

DERİNLİK

SICAKLIK

DEBİ

MUHAMMEN

(Y)

(X)

(m)

(°C)

(lt/sn)

BEDEL (TL)

497685

4324389

357

130.7

40.6

283,549.35

* İ.R. 2143 nolu jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan T1 kuyusu
(İ.R.2157), kuyu başı binası ve ısı merkezi binası ile ekipmanların 3 yıllığına kiralanmasına
ilişkin yıllık muhammen kira bedelidir.
** Kiraya verilecek taşınmaz takriben 100m² olup, söz konusu taşınmaz üzerinde 40 lt/sn
debili jeotermal su üretimi yapan 1 adet kuyu, mevcut suyun kullanıma hazır hale getirilmesine
uygun olarak yapılan 1 adet kuyu başı binası, 1 adet ısı merkezi binası ve bu binaların içerisinde
yer alan teçhizat ve ekipman yer almaktadır.
*** Muhammen bedelin belirlenmesine esas teşkil eden yukarıdaki veriler ruhsatın sicil
kayıtlarında yer alan bilgilerdir.
2 - İhale Tarihi ve Muhammen Bedeli: 03.06.2020 tarih ve saat 14:00’ te, bir yıllık kira
muhammen bedeli 283.549,35 TL + KDV olup, Geçici Teminat Bedeli 8.506,49 TL’ dir.
3 - İhalenin Yapılacağı Adres: İhale Cumhuriyet Bulvarı No: 38 Gümrük İşhanı K: 3
Konak/İzmir adresinde bulunan İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal
Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
4 - İhale Şartnamesi: İhale Şartnamesi Cumhuriyet Bulvarı No: 38 Gümrük İşhanı K: 3
Konak/İzmir adresinde bulunan İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal
Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
5 - Şartname Bedeli: 250,00T L (İkiyüzelli Türk Lirası) şartname bedeli İzmir Valiliği
Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank İzmir Şubesi TR25 0001 5001 5800 7305
4307 20 hesap numarasına yatırılmalıdır.
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
a- Gerçek Kişiler;
1 - Nüfus cüzdan sureti
2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi,
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3 - Noterden onaylı imza beyannamesi
4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat
mektubu
7 - İhale dokümanının alındığına dair 250,00 (İkiyüzelli) TL’lik banka makbuzu
8 - Geçici Teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.
b- Tüzel Kişiler;
1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası
belgesi,
2 - Vergi Levhası (2020 yılı onaylı),
3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak
sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne
sunmaları gerekmektedir.
6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat
mektubu.
7 - İhale dokümanının alındığına dair 250,00 (İkiyüzelli) TL’lik banka makbuzu.
İstekliler istenen belgeleri ihale günü ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne
vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte
komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.
İlan olunur.
3343/1-1

—— • ——

ARSALAR SATILACAKTIR
Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum ili Muratpaşa Mahallesinde kayıtlı bulunan ada ve
parsel numaraları ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda yazılı arsalar, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.
SIRA

ADA/

PAY/

İMAR

NO

PARSEL

PAYDA

DURUMU

TAŞINMAZ

(m2)

MUHAMMEN

GEÇİCİ

İHALE

TEMİNAT

TARİH/

(TL)

SAAT

ALAN

BİRİM

(m2)

FİYATI

8.225,32

700

5.757.724,00

15.862,71

700

11.103.897,00 333.117,00

BEDEL (TL)

Ticaret+
1

13134 - 1

1/1

Konut Alanı

172.732,00

BL-6 kat
Ticaret+
2

13136 - 2

1/1

Konut Alanı
BL-6 kat

18/05/2020
10:00
18/05/2020
11:00
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Ticaret+

3

13137 - 2

1/1

Konut Alanı

13.002,44

700

9.101.708,00

273.052,00

12.116,56

350

4.240.796,00

127.224,00

18/05/2020
13:00

BL-6 kat
Özel Eğitim
4

13138 - 2

1/1

Alanı

18/05/2020

5 kat

14:00

Ada/ Parsel numaraları 13136 - 2, 13137 - 2 olan arsaların satış bedelinin %25' i ve satış -sözleşme
masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %75' i ise 24 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.
SATIŞ
ŞARTI

Ada/ Parsel numaraları 13134 - 1, 13138 - 2 olan arsaların satış bedellerinin tamamı ve satış-sözleşme
masraflarının tamamının ödemesi peşin olarak yapılacaktır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde herhangi
bir indirim işlemi uygulanmayacak ve satışı yapılmış olan taşınmazların alacağı karşılık mahsubu
yapılmayacaktır.

İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki
Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 18/05/2020 tarihi saat 09:00’a kadar aşağıda
belirtilen belgeleri hazırlayarak Emlak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a) Kanuni ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi
b) Teklif Mektubu (Şartname ekinde verilecektir.)
c) Türkiye de tebligat için adres beyanı,
d) Gerçek kişilerde Noter tasdikli imza beyannamesi-Tüzel kişi olması halinde noter
tasdikli imza sirküsü
e) Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,
f) Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,
g) İhale dokümanın satın alındığına dair belge,
h) Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi ile (2020 yılında alınmış)
Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin
kayıtlı olduğu oda belgeleri)
ı) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne
kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek
zorundadır.)
i) Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname Belediyemiz Emlak Servisinden 750,00 TL
karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye
katılamazlar,
2. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
3. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.
İlan olunur.

3427/1-1
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LİNAK TABANLI STEREOTAKTİK RADYOTERAPİ SİSTEMİ VE
EK DONANIMLARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No

: 2020/232129 LİNAK TABANLI STEREOTAKTİK
RADYOTERAPİ SİSTEMİ ve EK DONANIMLARI
SİSTEMİ ALIMI

1 - İdarenin:
a) Adı

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı

b) Adres

: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Gençlik Cad. No: 12 Bornova/İZMİR

c) Telefon

: 232 311 21 66

ç) Belgegeçer

: 232 388 10 74

d) E- posta

: idari@mail.ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:
a) Adı

: LİNAK TABANLI STEREOTAKTİK RADYOTERAPİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Tıbbi Cihaz Alımları - 1 SET

c) Teslim Yeri

: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/

d) Teslim Tarihi

: 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

SİSTEMİ ve EK DONANIMLARI SİSTEMİ ALIMI

İZMİR
3 - İhalenin;
a) Yapılacağı yer

: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire

b) Tarihi ve Saati

: 11.05.2020 Pazartesi günü - 10:00

Başkanlığı İhale Salonu
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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;
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın 7.000.000,00-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması
zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri
dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara
yaygın inşaat maliyetleri ile hakkediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş
faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.
(2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
(3) Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden mal
satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif
edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.3.2. İdari Şartnamede bulunmayan hususlarda teknik şartnamedeki hususlar geçerli
olacaktır.
4.4.3. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan yüklenici, ithalatçı veya bayii olarak Ürün
Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalı ve ihale dosyasında bunu belgelemek zorundadır.
4.4.4. İstekli firma, teknik şartnamede tanımlaması yapılmış sistemleri teklif etmeye
yetkili olduğuna dair belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.
4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.5.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir.
4.5.2. Adayın ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul
işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşu veya özel
sektörde; 25.000.000,00- TRY tutarından az olmamak üzere bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren
belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur.
4.5.3. Kamu kuruluşu veya Sağlık Hizmeti sunan Özel Sağlık İşletmelerine yapılmış, yurt
içinde veya yurt dışında her türlü ihale konusu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da
gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, (Ceza ve
İhalelerden Yasaklama hükümleri hariç) 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki
esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
3368/1-1
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1 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:
1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Q-Switched ND-YAG-Lazer 1 Adet, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi
uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale kayıt numarası

: 2020/225580

1 - İdarenin
a) Adresi

: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. km
44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 422.341 12 36 - 0 422 377 32 83 /
Faks: 0 422 341 12 37

c) Elektronik posta adresi

: -

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: -

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 1 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; Q-Switched NDYAG-Lazer 1 Adet

b) Teslim [yeri/yerleri]

: İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje
Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek
çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim
edilecektir.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]

: Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 40 Takvim
günü içinde.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu 15. km
İdari

Bina Kat:

6

Bilimsel

Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Kampüs-Malatya
b) Tarihi ve saati

: 02.06.2020 Salı günü saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.
b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2. Cihaz hasta tedavi güvenliği açısından FDA onayına sahip olmalıdır ve teklif
dosyasında sunulmalıdır.
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4.3.3.Yüklenici firma teklif etmiş olduğu ürünün kataloğunu teklif dosyasında sunmalıdır.
4.3.4.Yüklenici firma teknik şartnameye madde madde cevap vermeli ve teklif dosyasında
sunmalıdır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı
adresten satın alınabilir.
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale
dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın
alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare,
talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare
yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda
dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul
edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda
posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15.km 44280 Kampus-MALATYA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3348/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3404/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3400/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3401/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3402/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim
Görevlileri alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Duyurulur.
Müracaatların Başlama Tarihi : 07.05.2020
Son Müracaat Tarihi
: 22.05.2020
Ön Değerlendirme Tarihi
: 26.05.2020
Sınav Tarihi
: 29.05.2020
Değerlendirme Tarihi
: 01.06.2020
BİRİM

Ticaret ve
Sanayi Meslek
Yüksekokulu

BÖLÜM/ALAN

Bilgisayar
Teknolojisi
Bölümü /
Bilgisayar
Programcılığı
Programı

KADRO
UNVANI
SAYISI

1

ŞARTLARI

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım
Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak. Aynı alanların birinden tezli
yüksek lisans mezunu olmak. ALES Sayısal
Öğr. Gör.
puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim
(Ders
Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir
Verecek)
yabancı dil sınavından en az 50 puan veya
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna
denk bir puan almış olmak.

İstenen Belgeler
1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)
2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3 - Özgeçmiş (CV)
4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi
kabul edilmektedir.)
5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)
Mezuniyet Belgesi) (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa))
8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (E-Devlet belgesi kabul
edilmektedir.)
11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda
“tecrübe şartı” isteniyorsa)
12 - Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (EDevlet belgesi kabul edilmektedir.)
3325/1-1
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesinin Doktor
Öğretim Üyesi ve Doçent kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Doçent
kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda
belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri
gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da
sağlamaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:
• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya
yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Doçent kadrosu için:
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.
Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Son Başvuru Tarihi

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında lisans
ve doktora derecesine sahip olmak.
Temel tasarım eğitimi, kullanıcı deneyimi
tasarımı (UX) ve etkileşim tasarımı üzerine
uzmanlaşmış olmak.
Doktor
İnsani
Bilimler ve
Edebiyat
Fakültesi

Öğretim
Medya ve

Yurtdışındaki üniversitelerde en az 10 ay
1

Üyesi

doktora sonrası araştırmacı olarak bilimsel

22 Mayıs 2020

faaliyetlerde bulunmuş olmak.
WOS indeksli dergilerde taranan en az 1

Görsel

araştırma makalesinde başlıca yazar

Sanatlar

olmak.
Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik
alanında endüstri deneyimine sahip olmak.
Dünya Sineması, medya, kimlik ve
Doçent

1

televizyon alanlarında çalışmak. Avrupa
sineması, sinemada göç, etnik köken ve
azınlıklar üzerine uzmanlaşmış olmak.

22 Mayıs 2020
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Geç Osmanlı Dönemi, Orta Doğu Tarihi,
Devlet ve toplum ilişkisi alanlarında
Tarih

İnsani

Doçent

çalışmak. Geç Osmanlı Dönemi emek ve

1

ulaşım tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun

Bilimler ve

22 Mayıs 2020

Sosyal ve Politik Tarihi üzerine

Edebiyat

uzmanlaşmış olmak.

Fakültesi

Klinik psikoloji, kanıta dayalı aile terapisi,
Psikoloji

Doçent

1

madde bağımlılığı ve topluluk psikolojisi

22 Mayıs 2020

üzerine uzmanlaşmış olmak.

3364/1-1

—— • ——
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
06.05.2020 tarih ve 31119 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan “Öğretim
Üyesi Alım İlanı”nın açıklama metninde yer alan “Başvurular Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen ve posta ile yapılacaktır.” ifadesi “Başvurular Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik
belgeli dosyalar ve postadaki gecikmelerden kaynaklı başvurular kabul edilmeyecektir.” şeklinde
düzeltilmiştir.

3397/1-1

—— • ——
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacağına ilişkin 22.04.2020 tarih ve
31107 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ve son başvuru tarihi 06.05.2020 Çarşamba günü olan
ilanımızda yer alan ve aşağıda belirtilen kadro Rektörlüğümüzce İPTAL edilmiştir.
- Söz konusu kadroya başvuran adaylara duyurulur.
BİRİM

BÖLÜM

ABD/

KADRO

KADRO

KADRO

PROGRAM

ADEDİ

DERECESİ

ÜNVANI

AÇIKLAMA
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

Öğretim
REKTÖRLÜK

-

-

1

7

Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)

alanında Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak. Öğrenci Bilgi Sistemi
alanında yazılım geliştirme
tecrübesine sahip olmak. Rektörlük
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilmek üzere.

3399/1-1
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince
aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26.
maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim
Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer
suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,
2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine;
özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını
kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı
dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir.
4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve
Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
5) Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)
çalıştıkları Kurumlarından alacakları onaylı Hizmet Belgesini dosyalarına eklemeleri
gerekmektedir.
6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7) Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda son
başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
8- İLK BAŞVURU TARİHİ : 08.05.2020
SON BAŞVURU TARİHİ : 22.05.2020
BİRİM /BÖLÜM
ANABİLİM/
ANASANAT DALI/
PROGRAM
EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PROFESÖR

DOÇENT

SOSYAL ANTROPOLOJİ

1

İNGİLİZ DİL BİLİMİ

1

UYGULAMALI
SOSYOLOJİ

1

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ

1

İlgili alanda doktorasını yapmış
olmak.
Batı Dilleri ve Edebiyatları
alanında doçentliğini almış ve
Amerikan Çokkültürlülüğü ile
ilgili konularda çalışmış olmak.
Sosyoloji alanında doçentliğini
almış ve Kent Sosyolojisi ile
ilgili konularda çalışmış olmak.
Fars Dili ve Edebiyatı alanında
doktorasını yapmış ve Fars Dili
ve Edebiyatı alanında
doçentliğini almış olmak.
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BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve
Islahı alanında doçentliğini
ORGANİK TARIM PR.

almış, sebze yetiştiriciliği ve

1

ıslahı ile ilgili konularda çalışmış
olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PEDODONTİ

Çocuk Diş Hekimliği alanında

1

doçentliğini almış olmak.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE
CERRAHİSİ

2

AĞIZ DİŞ VE ÇENE
RADYOLOJİSİ

1

PEDODONTİ

1

RESTORATİF DİŞ
TEDAVİSİ

1

RESTORATİF DİŞ
TEDAVİSİ

İlgili alanda uzmanlığını almış
veya doktorasını yapmış olmak.
İlgili alanda uzmanlığını almış
veya doktorasını yapmış olmak.
Çocuk Diş Hekimliği alanında
doçentliğini almış olmak.
Restoratif Diş Tedavisi alanında
doçentliğini almış olmak.

1

İlgili alanda uzmanlığını almış
veya doktorasını yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

alanında doçentliğini almış

1

olmak.
Yeni Türk Edebiyatı alanında
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI EĞİTİMİ

doçentliğini almış ve Türk

1

Edebiyatında İstanbul ile ilgili
konularda çalışmış olmak.
Yeni Türk Edebiyatı alanında

TÜRKÇE EĞİTİMİ

doçentliğini almış ve modern

1

Türk şiiri ile ilgili konularda
çalışmış olmak.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

Türkçe Eğitimi alanında

1

doçentliğini almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği bilim
YAPI

alanında doçentliğini almış ve

1

deprem yalıtımlı binalar ile ilgili
konularda çalışmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI

Peyzaj Mimarlığı alanında

1

doçentliğini almış olmak.
Mimarlık Bölümü mezunu ve

BİNA BİLGİSİ

1

Mimarlık Anabilim Dalı'nda
Bina Bilgisi alanında doktora
yapmış olmak.
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MİMARLIK TARİHİ

RESTORASYON

YAPI BİLGİSİ

BÖLGE PLANLAMA

1

Mimarlık Bölümü mezunu ve
Mimarlık Anabilim Dalı'nda
Mimarlık Tarihi alanında doktora
yapmış olmak.

1

Mimarlık Bölümü mezunu ve
Mimarlık Anabilim Dalı'nda
Restorasyon alanında doktora
yapmış olmak.

1

Mimarlık Bölümü mezunu ve
Mimarlık Anabilim Dalı'nda
Yapı Bilgisi alanında doktora
yapmış olmak.

1

Şehir ve Bölge Planlama
Anabilim Dalı'nda doktora
yapmış ve nüfus-göç, kırsal
alanlar, ekolojik planlama
konularında çalışmış olmak.

1

İktisat alanında doktora yapmış
ve savunma harcamaları
konusunda çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT POLİTİKASI
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HADİS

Temel İslam Bilimleri alanında
doktorasını yapmış ve
doçentliğini almış olmak. Hadis
İlimleri alanında çalışmış olmak.

1

TIP FAKÜLTESİ
1

İlgili alanda uzmanlığını almış
olmak.

GÖZ HASTALIKLARI

1

İlgili alanda uzmanlığını almış
olup bir yıldan az olmamak
suretiyle Yükseköğretim
kurumlarında lisans ve lisansüstü
ders vermiş olmak ve göz
çevresindeki deri kanserleri
hakkında çalışmış olmak.

ORTEPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ

1

İlgili alanda uzmanlığını almış ve
El Cerrahisi yandal uzmanı
olmak.

ORTEPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ

1

İlgili alanda uzmanlığını almış ve
ortopedik onkoloji konusunda
deneyimli ve çalışması olmak.

ÇOCUK CERRAHİSİ

DERMATOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI
(HEMATOLOJİ)

İlgili alanda doçentliğini almış
olmak.

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış ve
Hematoloji yandal uzmanı
olmak.
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İÇ HASTALIKLARI
(NEFROLOJİ)

1

İlgili alanda uzmanlığını almış ve
Nefroloji yandal uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI
(ROMATOLOJİ)

1

İlgili alanda uzmanlığını almış ve
Romatoloji yandal uzmanı
olmak.

İÇ HASTALIKLARI
(GASTROENTEROLOJİ)

1

İlgili alanda uzmanlığını almış ve
Gastroenteroloji yandal uzmanı
olmak.

İÇ HASTALIKLARI
(MEDİKAL ONKOLOJİSİ)

1

İlgili alanda uzmanlığını almış ve
Medikal Onkoloji yandal uzmanı
olmak.

PSİKİYATRİ

1

İlgili alanda uzmanlığını almış ve
Deliryum tanısı alan hastaların
altı aylık izlem çalışmasını
yapmış olmak ve Bilişsel
Davranışçı Terapi Uygulayıcı
Sertifikasına sahip olmak.

RADYASYON
ONKOLOJİSİ

1

İlgili alanda uzmanlığını almış
olmak.

BİYOİSTATİSTİK VE TIP
BİLİŞİMİ

1

Tıp Biyoistatistik alanında
doktora yapmış olmak.

TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ

1

Aile Hekimliği alanında
uzmanlığını almış olmak.

FİZYOLOJİ

Tıp Fizyoloji alanında
doçentliğini almış ve egzersiz
fizyoloji ile ilgili konularda
çalışmış olmak.

1

VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK İÇ
HASTALIKLARI
VETERİNERLİK
PARAZİTOLOJİ

Veteriner Klinik Bilimleri
alanında doçentliğini almış
olmak.

1

1

Veterinerlik Parazitoloji alanında
doçentliğini almış olmak.

BİYOMETRİ VE
GENETİK

1

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Temel Alan - Zootekni bilim
alanında doçentliğini almış ve
biyoistatistik ile ilgili konularda
çalışmış olmak.

HAYVAN YETİŞTİRME

1

İlgili alanda doçentliğini almış
olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI

1

Sanat ve Tasarım Anasanat
Dalı'nda yeterlilik yapmış ve
Ortaçağ, Orta Asya Sanatı
üzerinde çalışmış olmak.

3403/1-1
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da
yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
BÜTÇESİ : MERKEZİ BÜTÇE
BİRİMİ
: DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ
NİTELİK

UNVANI

ADET

H01

HEMŞİRE

14

H02

HEMŞİRE

5

KOD

ARANAN NİTELİKLER
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUNU OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.
- HERHANGİ BİR HASTANENİN ÇOCUK HASTALIKLARI
VE SAĞLIĞI KLİNİĞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU

H03

HEMŞİRE

1

BELGELEMEK.
- SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIM EĞİTMENİ
YETKİ BELGESİNE SAHİP OLMAK.
- SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIMCI
BELGESİNE SAHİP OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.
- HERHANGİ BİR HASTANENİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
VE CERRAHİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU

H04

HEMŞİRE

1

BELGELEMEK.
- SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIMCI
BELGESİNE SAHİP OLMAK.
- ESNEK ODA TEKNOLOJİSİ, ETİLEN OKSİT
STERİLİZATÖR VE STERİLİZASYON EĞİTİM
SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.
- ÜNİVERSİTE HASTANELERİ DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE

H05

HEMŞİRE

1

EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.
- DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
- İLK YARDIM BAŞARI SERTİFİKASI VE ACİL SERVİS
HASTA YÖNETİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
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- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.
- GENEL YOĞUN BAKIM DENEYİMİ OLMAK VE BUNU
H06

HEMŞİRE

1

BELGELEMEK.
- ARTROSKOPİK SHAVER SİSTEMİ VE CERRAHİ DELİCİ
KESİCİ MOTOR SİSTEMİ ÜZERİNE KULLANIM BAKIM VE
TEKNİK SERVİS EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.

H07

HEMŞİRE

1

- HERHANGİ BİR HASTANENİN YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDE EN AZ ÜÇ YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU
BELGELEMEK (KVC VE GENEL YOĞUN BAKIM).
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
- DELİCİ KESİCİ MOTOR TURNİKE VE SHAVER CİHAZI
TEKNİK EĞİTİMİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

H08

HEMŞİRE

1

- ENDOSKOPİ CİHAZLARININ İŞLEME HAZIRLANMASI,
KULLANIMI, GENEL BAKIMI, SAKLANMASI VE
ARIZALARI İLE İLGİLİ TEKNİK EĞİTİM SERTİFİKASINA
SAHİP OLMAK.
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
- BELGELENDİRMEK KAYDIYLA ÜNİVERSİTE

H09

HEMŞİRE

1

HASTANELERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
VE ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE EN AZ 2 YIL
ÇALIŞMIŞ OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.

H10

HEMŞİRE

1

- HERHANGİ BİR HASTANENİN GENEL YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDE EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU
BELGELEMEK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.

H11

HEMŞİRE

1

- HERHANGİ BİR HASTANENİN KVC YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDE EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU
BELGELEMEK.
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

H12

HEMŞİRE

1

- KAPNOGRAFİ CİHAZI EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK VE
SEREBRAL SOMATİK OKSİMETRE KULLANICI EĞİTİMİ
SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

H13

HEMŞİRE

1

- HASTA ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE
RESÜSİTASYON EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
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- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
H14

HEMŞİRE

2

- OPTİK BİYOMETRİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VE
BUNU BELGELEMEK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.

H15

HEMŞİRE

1

- GENEL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ, İLK YARDIM
SERTİFİKASI VE KVC YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
SERTİFİKALARINA VE TEMEL EKG YORUMLAMA
BELGESİNE SAHİP OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.

H16

HEMŞİRE

1

- İLK YARDIM EĞİTİMİ, İLK YARDIMCI, ACİL SERVİSTE
HASTA YÖNETİMİ, KVC YOĞUN BAKIM, GENEL YOĞUN
BAKIM, GENEL CERRAHİ VE AMELİYATHANE
HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN

H17

HEMŞİRE

2

MEZUN OLMAK.
- HERHANGİ BİR HASTANENİN ACİL SERVİSİNDE EN AZ 1
YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
- SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI İLK YARDIM EĞİTMENİ

H18

HEMŞİRE

1

YETKİ BELGESİ, STA COMPACT KOAGULOMETRE
EĞİTİMİ VE AQT90 KARDİYAK KULLANICI VE
APLİKASYON EĞİTİMİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

H19

HEMŞİRE

1

- YENİDOĞAN, YOĞUN BAKIM, ÇOCUK VE CERRAHİ
HEMŞİRESİ OLARAK ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN

H20

HEMŞİRE

1

MEZUN OLMAK.
- GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ 1 YIL
ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.

H21

HEMŞİRE

1

- DİYALİZ HEMŞİRESİ OLARAK EN AZ 5 YIL ÇALIŞTIĞINI
BELGELEMEK.
- SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI HEMODİYALİZ
HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.

H22

HEMŞİRE

1

- EKG VE KARDİYOPUMONER RESÜSİTASYON EĞİTİMİNİ
ALDIĞINI BELGELEMEK VE AMELİYATHANE
HİZMETLERİ, ACİL BAKIM VE DAHİLİYE BÖLÜMÜ
SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.
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- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.
H23

HEMŞİRE

1

- KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDE DENEYİMLİ OLDUĞUNU VE YOĞUN BAKIM
ÜNİTESİNDE İSE EN AZ 5 YIL ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN
MEZUN OLMAK.
- HEMŞİRELİK ALANINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞTIĞINI

H24

HEMŞİRE

1

BELGELEMEK.
- GENEL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ, AQT90
KARDİYAK KULLANICI VE APLİKASYON EĞİTİMİ
SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.
- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
- ÜNİVERSİTELERDE HEMŞİRELİK ALANINDA EN AZ 2
YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK VE

H25

HEMŞİRE

1

ÜNİVERSİTE ONAYLI MEKANİK VENTİLASYON EĞİTİMİ,
SİMÜLATÖR DESTEKLİ TEMEL YOĞUN BAKIM EĞİTİMİ,
TEMEL EKG EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK VE BUNU
BELGELEMEK.
- SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN

H26

HEMŞİRE

1

MEZUN OLMAK.
- YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK.
- FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.
- BELGELENDİRMEK KAYDIYLA FİZYOTERAPİ
ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK.

F01

FİZYOTERAPİST

1

- OMURGA, ALT EKSTREMİTE, ÜST EKSTREMİTE
MANİPÜLASYON VE MOBİLİZASYON EĞİTİMLERİ İLE
TRİGGER POİNT VE GRASTON, ÜST VE ALT EKSTREMİTE
KİNEZYO BANTLAMA EĞİTİMLERİNİ ALMIŞ OLMAK VE
BUNU BELGELEMEK.

E01

EBE

2

- EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.
- AMELİYATHANE HİZMETLERİ ÖN LİSANS MEZUNU

ST01

SAĞLIK
TEKNİKERİ

1

OLMAK.
- AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ ALANINDA EN AZ 3 YIL
ÇALIŞTIĞINI BELGELEMEK.

SAĞLIK
ST02

TEKNİKERİ

1

(PARAMEDİK)

TEKNİKERİ
(PARAMEDİK)

YARA BAKIMI KURSU BELGESİNE SAHİP OLMAK.
- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

SAĞLIK
ST03

- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK VE

1

- ACİL KURTARMA TEKNİKLERİ VE ENFEKSİYONDAN
KORUNMA
EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.
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- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

SAĞLIK
ST04

TEKNİKERİ
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1

(PARAMEDİK)

- PRATİK EKG YORUMLAMA VE ADİL OLGULARA
YAKLAŞIM EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK VE BUNU
BELGELEMEK.
- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
- BELGELENDİRMEK KAYDIYLA EN AZ İKİ YIL ACİL
SERVİS DENEYİMİNE SAHİP OLMAK.

SAĞLIK
ST05

TEKNİKERİ

1

(PARAMEDİK)

- AKUT KORONER SENDROMA YAKLAŞIM VE TRAVMALI
HASTA
YÖNETİMİ EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK.
- ELEKTROKARDİYOGRAFİ VE DEFİBRİLATÖR
SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.
- BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU
OLMAK.

DS01

DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ

1

- OBEZİTE VE DİYABET TEDAVİSİNDE GÜNCEL
YAKLAŞIMLAR KONUSUNDA EĞİTİM SERTİFİKASI İLE
TEDAVİ YÖNTEMLERİ, MALNÜTRİSYON TANI VE
TEDAVİ YÖNTEMLERİ SERTİFİKALARINA SAHİP OLMAK.
- BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU

DS02

DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ

1

OLMAK.
- SAĞLIKLI BESLENME ALANINDA USTA ÖĞRETİCİ
TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK VE BUNU BELGELEMEK.
- İLK VE ACİL YARDIM ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.
- BELGELENDİRMEK KAYDIYLA EN AZ 1 YIL
YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

DS03

DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ

1

- TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA YARDIMCI SAĞLIK
PERSONELİN YERİ EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLMAK VE BUNU
BELGELEMEK.
- TIBBİ DÖKÜMANTASYON SERTİFİKASINA SAHİP
OLMAK.
- FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

DS04

DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ

- ÜNİVERSİTE HASTAHANELERİNDE FİZYOTERAPİ
1

ALANINDA UYGULAMAYA YÖNELİK EĞİTİM ALDIĞINI
BELGELEMEK, İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK, İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK.

EC01

ECZACI

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU OLMAK.

I- GENEL ŞARTLAR:
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
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c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
II- ÖZEL ŞARTLAR:
1- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans
mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun
olması gerekmektedir) (Eczacı pozisyonu hariç)
2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz "ilan.yyu.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde
yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle
“ilan.yyu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan
ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana
yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve
istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip en
altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden
fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
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4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda
bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika
belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim
edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve
zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr
internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin
Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla
olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
V- İSTENEN BELGELER:
1- Online Başvuru Formu ("ilan.yyu.edu.tr" web sayfasındaki istenen online başvuru
bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. (KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç
belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir.)
2- İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu
bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3- Öğrenim Belgesi (barkotlu e- devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti ilgili
alana yüklenecektir.)
4- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan
KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir. Sonuç belgesi ÖSYM
kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
(Eczacı pozisyonu hariç)
5- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili
deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim
belgesi” kısmına yüklenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde
bu belgelerin asıllarının ibrazı istenecektir.)
6- Deneyim belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya
kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet
döküm cetvelini ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
7- Adli Sicil Kaydı.
8- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
Online Başvuru Sistemi web adresi : “İLAN.YYU.EDU.TR”
Başvuru Tarihleri
: 08.05.2020 - 22.05.2020 (mesai bitimine kadar)
Başvuru Şekli
: “İLAN.YYU.EDU.TR” web adresinden online
başvuru şeklinde alınacaktır.
Adres
: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi
Başkanlığı / VAN Tel: 0432 486 54 22 - 22003
3425/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkilerine Dair Yönetmelik
–– İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
Başkanlığı Akaryakıt Ölçü, Stok, Fire İşlemleri ile Akaryakıt Kalite Kontrol
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin
Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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