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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin
Teknik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) ve (y) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“p) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”
“y) Liman başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinin (3)
numaralı alt bendi ile onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“3) Yolcu gemisi hariç diğer gemilerde yıllık sörveylere yönelik olarak deniz sörveyi
her yıl, sualtı sörveyi ise 2 yılda bir yapılabilir. 5 yıllık süredeki ikinci veya üçüncü yıldönümündeki sualtı sörveylerinden en az birisi karada yapılır. Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin kara sörveyleri zamanında kara ve deniz sörveyleri karada birlikte yapılır. Bu gemilerde
gerek görülmesi durumunda, denetimi yapan personel veya onuncu fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşların teklifi ve liman başkanının kararı ile denizde kapsamlı denetim
yapılabilir.”
“(10) Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi sörvey ve belge düzenleme yetkisi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Liman başkanlıkları yetki alanında bulunan gemi ve su araçlarının Denize Elverişlilik
Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi sörvey yetkisi aşağıda belirlenmiştir.
1) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi ve Su
Aracı Uygunluk Belgesi sörveyi denetim uzmanları tarafından yapılır.
2) Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı
Uygunluk Belgesi denetimi, denetim uzmanı dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı, liman başkan yardımcısı veya denizcilikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun uzman (th) tarafından yapılabilir.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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3) Tam boyu 15 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı
Uygunluk Belgesi denetimi (1) ve (2) nci alt bentlerde belirtilen personel dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş idare personeli veya İdare tarafından bu iş için yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılabilir.
4) Bünyesinde denetim uzmanı bulunan liman başkanlıklarında bu denetimler öncelikle
denetim uzmanı tarafından yapılır.
b) Düzenlenen Denize Elverişlilik Belgeleri ve Su Aracı Uygunluk Belgeleri liman başkanı tarafından imzalanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17/4/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında belirlenen sürelerin sonunda denize
elverişlilik belgelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak denetlemelere ilişkin gerekli
iş ve işlemler; kara sörveyi yapılamayan gemilerin denizde yapılacak kondüsyon denetimi ve
seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği denetimlerinin yapılarak uygun bulunması
durumunda denizde belgelendirilmeleri de dâhil 4922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer
alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“MADDE 120 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/11/2009

27409

—— • ——
Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
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,
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b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini
(AKAMER),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Akdeniz 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) Üniversite öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi,
beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversite ve Ülke koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak.
b) Üniversite ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve Üniversitemiz ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine
katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih
edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon
önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.
b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş
arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve
geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini
gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.
c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer
danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak.
ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.
d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği tesis ederek kariyer geliştirme,
iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.
e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
f) Mezun dernekleri ve vakıfları ile iş birliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek.
g) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi sistemini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek.
ğ) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.
h) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
ı) Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri veya Üniversitenin öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından, verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde
kendisine vekâlet etmek üzere en fazla iki yardımcı görevlendirebilir.
(3) Müdür yardımcıları, Müdürün yokluğunda Müdüre vekâlet eder ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu
üyelerinden biri vekil olarak görevlendirilir. Görevden ayrılma ve vekâlet süresi altı aydan
fazla olamaz. Bu sürenin aşılması halinde Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.
(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri ve kamu ve özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları birimleri ile iş birliği yapmak.
d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna
rapor sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üç ayda en az bir kez
toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz
olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
(3) Ayrılma nedeni ile boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurt dışında
görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün çağrısı üzerine, en az üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile olağan olarak
toplanmak ve kararları oy çokluğu ile almak.
b) Her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değerlendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları
almak.
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c) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu
görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunmak.
ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları
almak.
d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek
adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak.
e) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak
görevlendirmeler ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak.
f) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamalarında, onlara iş imkanlarının araştırılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak.
g) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak
ve uygulama sonuçlarını denetlemek.
ğ) Yurt içi ve yurt dışı iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
h) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin
öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde
kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.
(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmak.
b) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kariyer temsilcileri
MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan
iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi; kariyer temsilcisi olarak Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve Üniversite-sanayi iş birliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir.
(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi
konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek
üzere kayda alır.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personelce karşılanır.
İzinler ve görevlendirmeler
MADDE 16 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri
Rektörlük üzerinden yapılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. Müdür bu yetkisini Müdür
yardımcılarından birisine devredebilir.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık
Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık 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) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HARUM)’ni,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu:Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Hava aracı sistemleri ile ilgili akademik çalışmalar/projeler/analizler yapmak, kurs,
konferans, seminer ve benzerlerini düzenlemek, Üniversitenin havacılık altyapısını güçlendirmek, havacılık eğitmeni sayısını artırmak ve yapılan çalışma ve yayınlarla bilim dünyasına
katkı sağlamak.
b) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili elde edilen birikimi, ulusal ve uluslararası seviyedeki sektör önde gelenleriyle, akademisyenlerle ve diğer sosyal paydaşlarla kitap, rapor,
broşür ve benzeri araçları oluşturmak ve bunları kamuoyuyla paylaşmak.
c) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler ve benzeri ile iş birliği yapmak ve
ortak çalışmalarda bulunmak.
ç) Hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
d) Hava aracı sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek ve projelerde yer almak.
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e) Hava aracı sistemlerinin ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarında test ve onay yetkisi sahibi olmak ve yerli hava aracı sistemleri üretmek için girişimlerde bulunmak.
f) Hava aracı pilotlarına yönelik mesleki eğitimler düzenlemek, sınavlar yapmak ve gerekli onaylar alınarak sertifikalandırmak.
g) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının insanlı ve insansız hava aracı sistemleri
ihtiyacına yönelik çeşitli kabiliyetlerde özgün hava aracı sistemleri projelerini geliştirmede
katkı sağlamak.
ğ) Sıcak hava balonu ve hava gemileri ile motorlu hava araçlarının uçuşa elverişliliği,
bakımı ve yerli olarak üretimine yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.
h) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen balon uçuş sahalarında
sıcak hava balonlarının uçuş emniyetini yükseltme hedefi doğrultusunda, slot dağıtımı, kullanımı, izlenmesi, uçuş verisi toplanması ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.
ı) Sıcak hava balonu ve hava gemileri ile motorlu hava araçlarında görev yapan pilot
ve yer ekiplerine yönelik mesleki eğitimler düzenlemek ve sınavlar yapmak.
i) Sıcak hava balonu ve hava gemileri ile motorlu hava araçlarına ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, eğitim materyalleri hazırlamak.
j) Merkezin çalışma alanı ile ilgili çalışma gruplarında görev alarak, ulusal mevzuata
katkı sağlamak.
k) Uluslararası kuruluşlar bünyesinde kurulan ilgili çalışma gruplarına katılmak.
l) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak.
m) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar
yapmak.
n) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite birimlerine (yüksekokul, fakülte ve hastanelerine) havacılık eğitimi olanağı sunacak altyapıyı oluşturmak.
b) Havacılık konusunda teknoloji transferi yapmak ve teknolojik ilerlemelere katkı sağlamak.
c) Havacılık eğitici eğitimleri düzenlemek.
ç) Ulusal ve uluslararası sertifikasyon programları düzenlemek.
d) AR-GE projeleri üretmek.
e) Havacılık sektörüne katkıda bulunacak ileri çalışmalar yapmak ve bilim dünyasına
sunmak.
f) Havacılık konusunda Türkçe doküman sayısını artırmak.
g) Havacılık konusunda ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek.
ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile havacılık konusunda iş birliğini artıran diğer faaliyetleri planlamak ve uygulanmasına öncülük etmek.
h) Burada belirtilen faaliyetler dışında amaçlara yönelik her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapan
Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
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(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, gerektiğinde Müdür yardımcılarının değiştirilmesini önerebilir.
(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine
vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve alınan
kararların uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezde uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) Merkezin çalışma alanına giren yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, uygulama ve
araştırma faaliyetlerinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve/veya kişilerle iş birliği yapılmasını sağlamak.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ğ) Merkezin araştırma, yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden
oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için Rektör tarafından ilgili birimden yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt
çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği
halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yayın faaliyetleri ile ilgili
konularda çalışma esaslarını belirlemek.
b) Merkezin çalışma alanına giren yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, uygulama ve
araştırma faaliyetlerinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve/veya kişilerle iş birliği yapılması ile ilgili konularda çalışma esaslarını belirlemek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma programlarını değerlendirmek
ve karara bağlamak.
ç) Merkezin yürüttüğü faaliyetler için gerekli çalışma birimleri oluşturmak ve çalışma
birimlerinin görevlerini düzenlemek.
d) Müdürlük tarafından hazırlanan Merkezin araştırma, yatırım ve bütçe tasarısını değerlendirmek ve karara bağlamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma birimleri
MADDE 12 – (1) Çalışma birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
(2) Çalışma birimleri, bir başkan ve çalışma biriminin faaliyet alanı ile ilgili yeterli sayıda uzman üyeden oluşur. Çalışma birimi başkanları ile üyeleri, Üniversitenin ilgili alanında
çalışmak isteyen öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdürün önerisi ile
Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
(3) Çalışma birimlerinin görev ve sorumlulukları ile görev süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma birimleri, süresince gerçekleştirdikleri
faaliyetler ile ilgili ayrıntılı bir raporu Müdüre sunar.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararı ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/10)
MADDE 1 ‒ 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nin 17 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek
üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebilir.
(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından
dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye
yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen
yeni döviz kullanım oranı esas alınır.”
MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğe geçici 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 35 ‒ (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri için uygulanır.”
MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/12/2006

26382

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-

25/7/2007

26593

2-

30/5/2008

26891

3-

14/8/2008

26967

4-

24/12/2008

27090

5-

1/7/2009

27275

6-

6/8/2009

27311

7-

18/9/2009

27353

8-

2/4/2010

27540

9-

25/6/2010

27622

10-

15/10/2010

27730

11-

10/11/2010

27755

12-

12/3/2011

27872

13-

17/5/2011

27937

14-

10/12/2011

28138

15-

29/12/2011

28157

16-

7/1/2013

28521

17-

9/10/2013

28790

18-

1/10/2014

29136

19-

16/12/2014

29207

20-

20/6/2015

29392

21-

1/4/2016

29671

22-

20/5/2016

29717

23-

8/9/2016

29825

24-

16/3/2017

30009

25-

10/6/2017

30092

26-

2/5/2018

30409

27-

8/6/2018

30445

28-

22/1/2019

30663

29-

28/11/2019

30962

30-

6/3/2020

31060
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HİPERBÜTÜNLEŞİK MİMARİ SİSTEM SUNUCULARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı
Hiperbütünleşik Mimari Sistem Sunucuları teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 08.06.2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
3725/1-1
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MUHTELİF ARAÇ PARÇALARI VE MUHTELİF
HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası
ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı
muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-tesellüm edilmek üzere
kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.
Muhtelif araç parçaları, iş makinesi parçaları, iş makinası, muh. paslanmaz hurdası, muh.
dizel ve benzinli motor hurdası, muh. ayıklanması ekonomik olmayan demir çelik malzeme
hurdası, muh. atelye artığı malzeme hurdası. Muh. elektrik motoru ve dinamosu hurdası, muh.
elektrik-elektronik, tank, varil, tüp, beton direk, kesici ve ayırıcı, izolatör, kablo, karavan,
konteyner, tekne ve römorkör, muh. inşaat demiri hurdası, muh. tezgah ve alet hurdası, muh.
teresubat nitelikli malzeme hurdası, demir çelik talaşı, alüminyum talaşı, pirinç talaşı, muh. mazot
hurdası, muh. galvanizli çelik halat ve diğer lastik hurdaları vb. muhtelif malzeme hurdaları.
İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALENİN YAPILACAĞI YER

04 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE

14:00

MERKEZ/ANKARA

09 HAZİRAN 2020 SALI

14:00

MERKEZ/ANKARA

11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE

14:00

MERKEZ/ANKARA

16 HAZİRAN 2020 SALI

14:00

MERKEZ/ANKARA

18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE

14:00

MERKEZ/ANKARA

23 HAZİRAN 2020 SALI

14:00

MERKEZ/ANKARA

25 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE

14:00

MERKEZ/ANKARA

30 HAZİRAN 2020 SALI

14:00

MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE,
Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE
VERİLMİŞ OLACAKTIR.
Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle
uygun olacaktır.
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ :

0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175 - 161 - 163 - 162

ALİAĞA HUR. MD.

:

0232 625 11 20 / 128 - 129 - 130

KIRIKKALE HUR. MD.

:

0318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.

:

0262 341 37 97 / 124 - 126
3691/1-1
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GEÇİŞ HAKKI BEDELİ İÇİN SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISINDA
KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN METRAJININ
ÜCRET TALEP EDİLMEDEN TESPİTİ KARŞILIĞINDA GEÇİŞ HAKKI
BEDELİNDEN TAHSİL EDİLEN HASILATIN İHALEDE
BELİRLENECEK ORANA GÖRE PAYLAŞILMASI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ataşehir Belediye Başkanlığından:
İŞİN YERİ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

SON MÜRACAAT
TARİH VE SAATİ

İHALE TARİH
VE SAATİ

İstanbul Ataşehir İlçesi
17 Mahalle toplam 463.678 Mt
(Ana arter hariç cadde ve sokak
uzunlukları toplamı)

7.997.930,06TL

239.937,90TL

15.06.2020
17:00

16.06.2020
11:00

Yukarıda yeri, muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Geçiş Hakkı Bedeli İçin Sabit ve Mobil
Haberleşme Altyapısında Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Metrajının Ücret Talep
Edilmeden Tespiti Karşılığında Geçiş Hakkı Bedelinden Tahsil Edilen Hasılatın İhalede
Belirlenecek Orana Göre Paylaşılması İşi ihaleye konulmuştur.
1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Ataşehir Belediyesi Encümen Salonu Barbaros
Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde Belediye Encümeni (İhale
Komisyonu) tarafından yapılacaktır.
2 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 09.00 - 12.30 ve 13.00 - 16.30 saatleri
arasında Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 500,00 - TL karşılığında aynı yerden satın
alınabilecektir.
3 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun
başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde yeterlik son müracaat
tarih ve saatine kadar (15.06.2020 tarih ve saat 17:00) Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746
Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir.
İhale şartları
4 - İdare tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan toplanacak toplam geçiş hakkı bedeli
üzerinden, Yüklenici tarafından ihalede teklif edilen hasılat payının %81,60 dan (yüzde seksenbir
virgül altmış) başlayarak arttırılarak verilecek teklif şeklindedir.
Hasılat payı; İhale sonucu açık arttırma usulü ile geçerli teklifler üzerinden idareye
verilecek en yüksek yüzdedir.
İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler;(Son müracaat tarihinde
sunulacak belgeler-(15.06.2020 tarih ve saat 17:00))
5 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun
başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi (2020 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge
aranmayacaktır.)
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail
bilgileri de yazılacaktır)
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar
odası veya ilgili meslek odası belgesi;
d) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin İdareye
ibraz edilmesi.
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e) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin İdareye ibraz
edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması
gerekir.)
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
g) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli
suretinin İdareye ibraz edilmesi.
h) 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 sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretinin İdareye ibraz edilmesi.
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
i) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz
edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun
olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi.(Pilot firmanın en çok hisseye sahip
olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)Ayrıca
ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalayacaklardır.)
k) İlgili vergi dairesinden, ilan tarihinden sonra alınmış borcu olmadığına dair yazı.
l) İlgili sosyal güvenlik kurumundan ilan tarihinden sonra alınmış borcu olmadığına dair
yazı.
m) İhale konusu Ataşehir İlçesi, 17 mahallede ana arter statüsünde olmayan cadde ve
sokakların toplam uzunluğunun yaklaşık 463.678 metre olduğunu kabul ettiğine dair teklif
sahibinin yazılı beyanı.
n) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) bentlerinde belirtilen
belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.
o) İhaleye katılan istekliler aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin
başından sonuna kadar çalışma sahası içerisinde istihdam edeceklerini yazılı olarak taahhüt
edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra yazılı olarak taahhüt ettiği Proje Yöneticisi, Harita
Mühendisi ve Harita Teknikeri taahhütnameleri noter onaylı olarak liste ekinde idareye
sunulacaktır.
• (1) Adet Proje Yöneticisi
• (1) Adet Radar Operatörü
• (1) Adet Harita Mühendisi
• (1) Adet Harita Teknikeri
• (1) Çizim Personeli
• (3) Adet Vasıfsız işçi
p) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.
q) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.
6 - İstekliler ihaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda son müracaat tarih ve
saatine kadar (15.06.2020 tarih ve saat 17:00) Ataşehir Belediyesi Barbaros Mah. Şebboy Sok.
No:4A 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne
vermeleri gerekmektedir.
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7 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;(İhale günü dış zarf içerisinde sunulacak
belgeler)
A) İÇ ZARF:
İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Geçici teminat mektubu: Tahmini yatırım maliyetinin yüzde üç (%3)’ü olan 239.937,90-TL
tutarındaki teminat mektubu ve eki Genel Müdürlük teyit yazısı,
Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),
Teklif mektubu İdaremizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların
istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin
belirtilmesi, teklif edilen bedelin teklif mektubunda kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmadan açık
olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç
yapılmamış sayılır.
İç Zarfın Kapatılması:
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli
tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine
isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir.
B) DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir,
a) İç zarf
b) 5. maddede belirtilen yeterlilik evrakları
Dış Zarfın Kapatılması:
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Zarfın sol
köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına
ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.
8 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce
dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge
verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde ihale
komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan
iade edilecektir.
11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
12 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %0,569 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya
tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.
13 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde
verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.
14 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
3661/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):
Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Bosna-i Cedit Mahallesinde bulunan 1
pafta, 730 parsel no.lu, 6.941,12 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Sanayi Alanı” olan
taşınmaz muhammen bedeli 5.552.896,00 TL, geçici teminat miktarı 1.110.579,20 TL’den
15/06/2020 tarihinde saat 10.40’ de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık
Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası Milli Emlak Müdürü
odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı
yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde
alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin
aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık
girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye
katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale
saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri
iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif
işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden
öğrenilebilir.
3690/1-1

—— • ——
ARABA TAŞIMA VAGONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET TSI’LI ÇAP
760MM KOMPLE TEKERLEK TAKIMI SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2020/263246
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: 20 ADET TSI’LI ÇAP 760mm KOMPLE
TEKERLEK TAKIMI
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 18.06.2020 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 Dâhil) 100,- 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.
3724/1-1
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İPTAL İLANI
Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçeye bağlı Saraçlar Mahallesi 934 ada
18 parselde kayıtlı, 2.314,00 m2 yüzölçümlü, vasfı; kargir otel binası ve arsası olan (Eski Turaş
Oteli) taşınmazın satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ''Şartnameler 7/g) maddesi aynı ve
Kanunun 29. maddesi hükümleri uyarınca iptal edilmiştir.
İhale Takip Numarası

: 202003305

2 - İdarenin Adresi

: Cebrail Mahallesi 1. Coruk sokak No: 2/A- KASTAMONU

a) Telefon No

:0366 2140959-Faks:0366 2144385

b) Elektronik posta adresi

: ozid@kastamonumvtkulturmerkezi.gov.tr

3 - İptal edilen ihalenin yayınlandığı
a) Tarih ve sayısı

: 06.05.2020-31119

b) Gazetenin adı ve tarihi

: Resmi gazete

c) İhale iptal tarihi

: 27.05.2020

4 - İptal edinme nedeni

: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ''Şartnameler 7/g)
maddesi ve aynı Kanunun 29. maddesi hükümleri uyarınca
iptal edilmiştir.

İlan olunur.

3739/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
18.05.2020 tarih ve 31131 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Öğretim Elemanı alım ilanında yer alan Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları
Bölümü Sahne Sanatları Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunun ilan açıklaması aşağıdaki
şekilde güncellenmiştir.

BİRİM

BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AD. ALES

ALES

YABANCI

PUAN

DİL

TÜRÜ

PUANI

MÜRACAAT
YERİ

AÇIKLAMA

Tiyatro, sahne sanatları ya da
oyunculuk alanlarının birinden
Bodrum
Güzel

Öğretim
Sahne

Sanatlar Sanatları
Fak.

Sahne Sanatları

Görevlisi
(Ders
verecek)

Bodrum

Herhangi
5

1

75

bir puan
türü

60

Güzel
Sanatlar Fak.

lisans mezunu olmak. Bu
alanların birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak ve
Yükseköğretim Kurumlarında
en az 1 yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.

3741/1-1
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018
tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1 - 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
SINAV TAKVİMİ:
İlan Yayım Tarihi
: 29.05.2020
Başvuru Başlangıç Tarihi
: 29.05.2020
Son Başvuru Tarihi
: 12.06.2020
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 18.06.2020
Giriş Sınavı Tarihi
: 25.06.2020
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama
: 30.06.2020
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi
: www.balikesir.edu.tr
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1 - Başvuru Formu
2 - ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)
3 - Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4 - Özgeçmiş
5 - Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
6 - Lisans Transkripti
7 - Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9 - Fotoğraf (1 adet)
10 - Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli
11 - Bilimsel Yayınlar (Varsa)
MUAFİYET:
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
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2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
3 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl
tecrübeye sahip olmak şartı aranır.
AÇIKLAMALAR:
1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen
veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile
yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla
kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.
BÖLÜM/
BİRİMİ

ANABİLİM

UNVAN

ADET

DALI
ALTINOLUK
MYO

Bilgisayar Tek.
Böl. Bilgisayar

(Ders
Verecek)

Tıbbi Hizmetler

SAĞLIK

ve Tek. Bölümü

HİZMETLERİ

İlk ve Acil

MYO

Yardım Pr.

DER.

ALES
PUAN
TÜRÜ

Öğr. Gör.

Programcılığı Pr.

İVRİNDİ

KAD.

Bilgisayar ve Öğretim
1

4

SAY

yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.
(Ders

Cerrahi Hastalıklar
1

3

SAY

Öğr. Gör.

Bölümü Süt ve

(Ders

Ürünleri Tek. Pr.

Verecek)

Biyoloji alanında tezli yüksek
1

3

SAY

lisans yapmış olup,
Yükseköğretim Kurumlarında
ders vermiş olmak.
Lisans ve tezli yüksek

SUSURLUK
MYO

Hemşireliği alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

Verecek)

Gıda İşleme

Teknolojileri alanında tezli

lisansını Gıda Mühendisliği
Gıda İşleme

alanlarında tamamlamak ve

Öğr. Gör.

Bölümü Süt ve

(Ders

Ürünleri Tek. Pr.

Verecek)

1

4

SAY

aynı alanda doktora yapıyor
olmak. Süt ve süt ürünleri
işletmelerinde en az 1 yıl iş
tecrübesine sahip olmak.
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar
uygulanacaktır.
2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların;
www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi
üzerinden Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun
bizzat aday tarafından doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte, bilimsel eserlerinden
oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında
hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Rektörlük Personel
Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde
bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinden Öğretim Üyesi
kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından
doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1
(bir) nüshasının basılı olarak ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4
(dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir
4 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile
ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
NOT: Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara
uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından
incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşullara uymadığı tespit edilen adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ÜNVANI=========>>
BİRİMİ

ANABİLİM DALI

PROFESÖR
DRC. ADET

İnsani ve

1-1

Fakültesi

Sosyometri

dönemi Türk Edebiyatı hikaye ve şiirleri

İlgili alanda doçent olmak. Toplumcu

Yeni Türk
Edebiyatı

AÇIKLAMALAR

DRC. ADET

hakkında çalışmaları bulunmak.

Sosyal
Bilimler

ÜYESİ

İlgili alanda doçent olmak. Cumhuriyet

Yeni Türk
Edebiyatı

DR. ÖĞR.

1-1

gerçekçi şiirde şiddet üzerine çalışmaları
bulunmak.

1-1

İlgili alanda doçent olmak. Güvencesizlik
konusunda çalışmaları bulunmak.
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Makine Mühendisliği alanında doçent
Mak. Müh.
Mekanik

olmak. Kompozitlerin balistiği ve

1-1

biyomekanik konularında uluslararası
çalışmaları bulunmak.
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında

Mühendislik
Fakültesi

Çevre Bilimleri

doçent olmak. Membran biyoreaktör

1-1

uygulamaları konusunda uluslararası
çalışmaları bulunmak.
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında

Çevre Teknolojisi

doçent olmak. Fitoremediasyon ve

1-1

biyodegradasyon konularında uluslararası
çalışmaları bulunmak
Makine Mühendisliği alanında doçent

Konstrüksiyon ve
İmalat

olmak. NiTi implantlar ve Biyouyumluluk

1-1

konularında uluslararası çalışmaları
bulunmak
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Yazılım
Teknoloji

Mühendisliği

alanında doçent olmak. Sanal elektrik
makinaları ve yapay zeka optimizasyonu

1-1

konularında uluslararası çalışmaları

Fakültesi

bulunmak.
Yazılım, Bilgisayar veya Elektrik-Elektronik
Mühendisliği anabilim dalında doktora
Yazılım

1-1

Mühendisliği

yapmış olmak. İngilizce ders verebilme
yetkinliğine sahip olmak. Derin öğrenme
veya görüntü işleme konularında uluslararası
çalışmaları bulunmak.
İlgili alanda doçent olmak. İç sulardaki

Su Ürünleri
Fakültesi

İç Sular Biyolojisi

sediment ve balıklarda ağır metal birikimi

1-1

konularında uluslararası çalışmaları
bulunmak.
Tıbbi Biyoloji alanında doçent olmak. İyon

Tıbbi Biyoloji

kanalları ve nörobiyoloji konularında

1-1

çalışmaları bulunmak.
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

1-1

Kardiyoloji

1-1

Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal Uzmanı
olmak.
İlgili alanda uzmanlığını tamamlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Sağ kalp ekokardiyografisi ile ilgili
uluslararası geçerli belge sahibi olmak.
İlgili alanda uzmanlığını tamamlamış olmak.

Plastik ve
Rekonstrüktif

1-1

Cerrahisi
Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Yanıklar ve Maksillofasiyal Cerrahi
konularında deneyimli ve çalışmaları
bulunmak.
İlgili alanda doçent olmak. Ürojinekoloji ve

1-1

Endometriozis alanlarında klinik deneyim ve
çalışmaları bulunmak.
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Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri

İlgili alanda doçent olmak. Eğitsel veri
madenciliği konusunda çalışmaları

1-1

bulunmak.

Eğitimi

Bilgisayar öğretmenliği lisans mezunu olup
Eğitim

Eğitimde Ölçme ve

Fakültesi

Değerlendirme

Eğitim Bilimleri anabilim dalında doktora
1-1

yapmış olmak. Çevrilmiş sınıf yönetiminin
öğrenci motivasyonuna etkisi konusunda
uluslararası çalışmaları olmak.

Türkçe Eğitimi

1-1

Türkçe Eğitimi

1-1

Katıhal Fiziği

1-1

Türk Dili Terimleri ve Bağlaçlar
konularında çalışmaları bulunmak.
Drama ve Deyimler konularında çalışmaları
bulunmak.
İlgili alanda doçent olmak. Manyetik şekil
hatırlamalı alaşımlar konusunda uluslararası
çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi
Genel Fizik
Diş

Restoratif Diş

Hekimliği

konusunda çalışmaları bulunmak.
1-1

Tedavisi

Fakültesi

İlgili alanda doçent olmak. Biyoseramikleri

1-1

İlgili alanda uzmanlığını tamamlamış olmak.
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat

Tefsir

Fakültesi

1-1

Oryantalistlerin Kur'an araştırmaları
konusunda çalışmaları bulunmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim

Sağlık

Fizyoterapi ve

Bilimleri

1-1

Rehabilitasyon

Fakültesi

dalında doktora yapmış olmak veya Tıp
Fakültesi mezunu olup Nöroloji veya Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.
Sivil Havacılık, Havacılık ve Uzay

Sivil

Bilimleri, Uçak, Bilgisayar veya Yazılım

Hava Trafik

Havacılık
Yüksekokulu

1-1

Kontrol

Mühendisliğinde doktora yapmış olmak.
Hava trafik konusunda çalışmaları
bulanmak.

TOPLAM

16

9
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 04.03.2014 tarihli ve
28931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde eleman alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15
(on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
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Başvuru Adresi: Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez /
ELAZIĞ
Başvuru için gerekli Dilekçe Örneği Üniversitemizin www.firat.edu.tr internet adresinde
mevcuttur.
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi

29.05.2020
12.06.2020

22.06.2020
24.06.2020

Ön Değerlendirme Tarihi

17.06.2020

www.firat.edu.tr

ÜNVANI====================>>
İLAN
NO

BİRİMİ

PROGRAM

ÖĞR.
GÖR

AÇIKLAMA

Adet-Drc.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans
mezunu olup tezli yüksek lisansını aynı

Aşçılık

2020-01

1-4

anabilim dalında tamamlamış olmak veya
lisans mezuniyeti sonrası aşçılık alanında
en az iki yıl tecrübeye sahip olmak.

Sosyal

Tezli yüksek lisansını Gastronomi ve

Bilimler MYO

Mutfak Sanatları anabilim dalında
Aşçılık

2020-02

1-4

tamamlamış olmak veya lisans mezuniyeti
sonrası aşçılık alanında en az iki yıl
tecrübeye sahip olmak.
İnşaat Mühendisliği alanında lisans

2020-03

Baskil MYO

Raylı Sistemler
Makinistlik Pr.

1-4

mezunu olup doktorasını tamamlamış
olmak. Raylı Sistemler alanında en az 5
(beş) yıl deneyime sahip olmak.

Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel Şartlar
1) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli
yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
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İstenilen Belgeler
1 - Özgeçmiş
2 - Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)
3 - 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5 - Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-devlet çıktısı ile birlikte)
6 - Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)
7 - Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)
8 - Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)
9 - İsteniyorsa Doktora, Sanatta Yeterlilik, Uzmanlık Belgesi (Onaylı)
10 - ALES Belgesi
11 - Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)
12 - Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
13 - İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi
14 - Adli Sicil Belgesi
Muafiyet
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık
alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında
çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 - Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda
yabancı dil şartı aranmaz.
ÖNEMLİ NOTLAR
1 - Başvurunun, şahsen veya posta ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılması
gerekmektedir.
2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi
içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
3 - Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır.
İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır
4 - Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe
aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
5 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı
geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
6 - İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
7 - E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve
öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim
kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin
kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya
öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
3744/2/1-1
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Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.
Öğretim Üyesi İlan Tarihleri
İlan Tarihi
: 29.05.2020
İlana Son Başvuru Tarihi : 12.06.2020

FAKÜLTE

UZMANLIK
ALANI

UNVANI

ADET

Deneysel katı hal fiziği; kuantum

Mühendislik ve
Doğa Bilimleri

ARANAN NİTELİKLER

Fizik

Prof.

1

Fakültesi

taşınımı ve grafen uygulamaları
konularında üst düzey ve uluslararası
dergilerde yayın yapmış olmak.
Modern ve çağdaş sanat, 20.yüzyıl

Sanat ve Sosyal

Batı ve Çağdaş

Bilimler Fakültesi

Sanat

sanat ve teorisi, Türkiye'de sanat ve
Prof.

1

modernism, sanat ve cinsiyet
konularında üst düzey ve uluslararası
dergilerde yayın yapmış olmak.
Görsel sanatlar ve görsel iletişim
tasarımı, etkileşimli sanat, ses sanatı,

Sanat ve Sosyal
Bilimler Fakültesi

Medya İletişimi

Doç.

1

canlı kodlama, yaratıcı kodlama ve
fiziksel hesaplama konularında üst
düzey ve uluslararası dergilerde yayın
yapmış olmak.
Makine öğrenmesi, veri madenciliği,

Yönetim Bilimleri
Fakültesi

bilişim sistemleri, m-Devlet, destek
İşletme

Doç.

1

vektör makineleri konularında üst
düzey ve uluslararası dergilerde yayın
yapmış olmak.
Siyasi partiler ve sosyal hareketler,

Sanat ve Sosyal

Politika

Dr. Öğr.

Bilimler Fakültesi

Bilimleri

Üyesi

otoriter rejimler, sivil-askeri ilişkiler ve
1

Latin Amerika politikaları konularında
üst düzey ve uluslararası dergilerde
yayın yapmış olmak.
Kurumsal finansman, kurumsal

Yönetim Bilimleri
Fakültesi

Finans

Dr. Öğr.
Üyesi

1

yönetişim, birleşme ve devralmalar
konularında üst düzey ve uluslararası
dergilerde yayın yapmış olmak.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin
https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik İş
Başvuruları kısmından ulaşılabilir.
3723/1-1
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri
sınıfında giriş sınavı ile 20 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır.
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı için; 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme
Sınavı (KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile
KPSS taban puanı tablo-1’de belirtilmiştir.
1-) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
a) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
e) Tablo -1 de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış
olmak.
f) Geçerliliği devam eden YDS’den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk
kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
g) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
2-) SINAV BAŞVURUSU VE SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN
DUYURULMASI
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
a) Başvurular; E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden
08 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitiminde (Saat:17.30’da) sona
erecektir.
b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal
Güvenlik Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan
sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem
tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
d) Adaylar; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını
elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.
e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle
yazacaklardır.
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f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
h) Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS
başarı puan sıralamasına göre yapılır.
3-) YAZILI SINAV VE YAZILI SINAV KONULARI
Yazılı sınav, Ankara ilinde 12 Temmuz 2020 tarihinde Saat: 10.00’da test usulde
yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet
(www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
Adayın sınavda, kimliğini açıkça ispat edebileceği nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport gibi belgelerin birini yanında bulundurması zorunludur.
Yazılı sınav sonuçları www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
a) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen
alan bilgisi, genel yetenek, genel kültür ve Başkanlığın görev alanına giren temel konulardan
oluşur.
b) Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı sınav sorularının konu grupları
bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2 ve Tablo 3’ de belirtilmiştir.
c) Yazılı sınav notu Giriş Sınav Komisyonu tarafından yüz tam puan üzerinden
değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden altmış
puandan az olmamak üzere ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.
d) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, Tablo - 1 de
belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylardan KPSS
puanı yüksek olan aday sözlü sınava çağrılır.
e) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler
hakkında tutanak düzenlenerek sınav kâğıtları geçersiz sayılır.
4-) SÖZLÜ SINAV VE SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce
sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle Kurumun internet adresinde
(www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir.
Sözlü sınavda adaylar;
a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav
konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

29 Mayıs 2020 – Sayı : 31139

Sorular, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler 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.
Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir.
Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan
başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asil
aday ile puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana göre sıralanır, asil ve yedek
listeler Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak şartıyla 10 adet yedek
aday belirlenir. Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Giriş sınavında başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en
geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvuru belgeleri iade edilir.
5-) SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on
beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı veya elektronik olarak bildirilir.
Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.
6-) DİĞER HUSUSLAR
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu
yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kâğıdında
yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz
bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
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Tablo 1. KPSS puan türleri ve aday sayıları

Öğrenim Grubu

Yazılı Sınava

Kadro

KPSSP

KPSSP

Sayısı

Türü

Taban Puan

Sözlü Sınava

Çağrılacak Aday

Çağrılacak Aday Sayısı

Sayısı

Matematik

2

KPSS P3

70

40

8

Aktüerya

4

KPSS P3

70

80

16

8

KPSS P3

70

160

32

İstatistik

6

KPSS P12

70

120

24

TOPLAM

20

400

80

Bilgisayar
Mühendisliği

Tablo 2. Sınav Konuları ve Değerlendirme Ağırlığı
SORU SAYISI

AĞIRLIK

Alan Bilgisi

20

%60

Genel Kültür

20

Genel Yetenek

20

Başkanlığın görev alanına giren temel konular

20

KONU

%40

Tablo 3. Sınav Konularının Alt Başlıkları
Aktüerya Alanı

İstatistik Alanı

Matematik Alanı Bilgisayar Mühendisliği Alanı

Aktüerya

Betimsel İstatistik ve

Diferansiyel

Matematiği

Hipotez Testleri

denklemler

Toplam Hasar

Olasılık Kuramı

Lineer Cebir

SQL

Hayat tabloları

Regresyon Analizi

Analiz

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Yaşam modelleri

İstatistiksel Yöntemler

Nümerik analiz

Bilgisayar Ağları

Hayat sigortaları

Örnekleme Yöntemleri

Modelleri

Net primler
Net rezerv

Parametrik Olmayan

İstatistiksel Deney
Tasarımı

Veri Tabanı Mimarisi

İnternet ve Bilgi Güvenliği
Yazılım Mühendisliği

Çok Değişkenli

Yapısal Programlama ve

İstatistiksel Analiz

Nesne Tabanlı Programlama
Web Teknolojileri ve
Uygulamaları
Yazılım Test Süreçleri
Güvenli Yazılım Geliştirme
İş ve Sistem Analizi
3748/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3731/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3731/2/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3732/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3732/2/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3732/5/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3736/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3755/2/1-1
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3747/1/1-1
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3747/2/1-1
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

3750/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

3666/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

3752/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

–– Akdeniz Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

2

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

6

TEBLİĞ
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10)

9

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

11

b - Çeşitli İlânlar

17

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
53

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.

